


നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി എത്ര വേഗം പ്രവത്തി 
൭൬൬൯൨ ഒരു പരിക്ഷ (ടി ശേഷയ്യങ്കാര്) 

മു൯കാലങ്ങളിലെപ്പോ൦ലയല്ല, അധുനിക്ലോകത്തില് യ്യവാക്കളടെ ബുദ്ധി 
കൂമ്മതയും ചിന്താശക്തിയും പരിക്ഷിക്കു ന്നതു്. സ്തൃരിലം കോളേജിലും ക 

ലക്കിക്കുടിച്ചു വിഷയങ്ങള് കൊണ്ടുമാത്രം ബുദ്ധശക്തി റര്ദ്ധിച്ചതായി 
ഇന്നു” ആരും തന്നെ കണക്കാക്കുന്നില്ല. ശരിയായ മാര്ഗ്ഗത്തില് അതിവേഗം 
ചിന്തിക്കുവാനും, ശ്സ്ത്രീയമായിട്ടവലോകനം ചെയ്യുവാനുമുള്ള കഴിവാണു 
ഇന്നു് എല്ലാ ര്ക്കുമാവശംം. താഴെക്കാണുന്ന ടെസ്റ് പത്തിയാക്കുവാ൯ 

നിങ്ങള്ക്കു” 15 മിനിട്ട് സമയം തന്നിട്ടണ്ട്. പുര്ണ്ണമായി ചോദ ങ്ങള്ക്കു 
ഉത്തരങ്ങള് എഴതിവെച്ചതിനുശേഷം മാത്രമെ, ശരിയായ ഉത്തരങ്ങളു 
(41ടാംപേജില്) മായി ഒത്തുനോക്കുവാന് പാടുള്ള. 

1. പുത്തിയാക്കുക. 
യ് റ; ൩൦്ം (0) അ, ങ്; ഇ, ഞി, ഉ, -- 

. (൭) 1. 2, 4, ചവി ച (ഠീ) കം ഖാം ഗിം നം 

൫) 1൦ 4,19,.16255ം-”- (1) ഓംയ,ഒംരംത്നെ നത 

2, കൂട്ടത്തില് പിഴച്ചവനാരു'? 
(ദ) കൊമ്പനാന, കാ, പോത്ത്, കുതിര, കലമാന് 

ല് 36781 മ6 

ന വിം ടം, 2 

(ഠ) ' ജനുവരി, മാര്ച്ച്, ഏപ്പില്, ജൂലൈ, ഒക്ടോബര് 

(൭) മദിഹാശി,ഭവനേശ്വരംം കോഴിക്കോട്ട്, കല്ലു ത്ത, തിരുവന 

| ന്തപുരം. 

(ന ലെഡ്, കാത്ധ്ൃയം, യറേനിയം, ഓക്സിജന്, പ്പാററിനം 

$ (൫) ൭0ല്, കാലം, അറിവു്, ഐരാവതം, ഓന്ത്, ഇതട്ടൂ് 

3, കുഴങ്ങിമറിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന ദ്വീപുകളില് 
ചേരാത്തതേതാണു”? 

' ലോസിണ് യോബോണി ലാഐന്ഡ്സ് 

ടായാനിമേസ്* ഗട്ടര്പോല് 

ആത്ത നോ ഗത്ത്നാന്താറത്താനായണ് താത്ത 

പത്രാധിപസമിതി 

ശാസ്ത്രകേരളം പത്രാധിപസമിതി: വി. എസ്. പി. കുറുപ്പ്, പി. രാമചന്ദ്ര 

മേനോന്, ഡോ: എന്. സി. നായര്, എ. പി. ജയരാമന്, ബി.ബവംഡര്, 

പി. ശഭരന്കുട്ടി. വി അബ്ദുള്ള, പി. പരമേശ്വരന്പോററി, വി. കെ. 
ദാമോദരന്, ടി. ആര്. ശംസി. പി. നാരായണകുറുപ്പ്, ഡോ: ജി. കെ. 

വാരിയര്, ഡോ; എന് എസ്. വാരിയര്, ഡേ: കെ. മാധവന്കുടി, ഡാ. 

എം. പി. പരമേശ്വരന്, ഡോ: കെ. ടി. അഗസ്തി. പി ടി. ഭാസ്ത്രരപ്പണി 
ക്കര് (എഡിററ൪) ആര്. ഗോപാലകൃഷ്ണന് നായര്൪ (പബ്ളിക്കേഷന് മാനേ 

ജർ) 

പി. ടി, ഭാസ്ത്രരപ്പണിക്കര് പൂമ്പാററ പ്രസ്സില് നിന്നു പ്രസിദ്ധപ്പെടത്തന്നു; 



25. 

30. 

1. 

1: 3. 

5. 

ന 

590, 

ജനുവരി 

1 970 

അനശ്വരത നേടിയ 1969 

പഴക്കമളക്കാന് പുതിയ ഒരു ഉപായം 

പൃതന 

ഒരു ദാമ്പത്യവും ഒരു ശാസ്ത്ൃഗ്രന്ഥവും 

ഐരിഷ് 

ഒരു മഹാബൃദ്ധിമതി 

എസ് , അനിത 

മത്സ്യ പ്രപഞ്ചം 

കെ, എന്. മേനോന് 

ഓസിലോസ് ക്കോപ്പ് 

കെ. വി. മോഹന് ദാസ് 

ഉരച്ചാല് കത്തുന്ന ലോഹസങ്കരങ്ങള് 

സി. എം ഹൈദ്രോസ് 

അരിസ്റ്റോട്ടില് 

ഡാ: എന്. സിം, നായര് 

യസ്യ മാസിക ഷ്മ 

ശാസത്രകേരള 

പുതുവര്ഷാശംസകള് 

1070 പിറക്കുകയാണു് . ഇരുപത്തെ: 

ന്നാം നൂററാണ്ടിലേക്കിനി മുപ്പതു വ 

ഷമേവേണ്ടു. ഇരുപതാം നൂററാണ്ട് 

അതിന്െറ വളര്ച്ചയുടെ പാരമൃത്ത' 

ലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കാലത്തു മന 

ഷ്നായിപ്പിറന്നതില് നമുക്കഭിമാന' 

ക്കാന് വകയ്യണ്ട് . 

മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനിലിറങ്ങി. അണുഗ 

ക്തി മനുഷ്യന്റെ കൈപ്പ്പിടിയിലായി 

കൃഷിയും വ്യവസായവും സാംസ്ത്റാരിക 

ജീവിതവ്യം സാങ്കേതിക-ശാസ്ത്റ്ീയ 

വിപ്പവത്തിന്െറ ശ്രംതിഷ്ക്കുനുസരികച്ച 

മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതാണു പുത് 

യ കാലഘട്ടം! വായനക്കാക്കെല്പാ 

ശാസ്തരകേരളത്തിന്െറ പുതുവര്ഷാശ, 

സകള്! 



മലയാളത്തിലൊരു റിസര്ച്ച് ജരണരല്ആ 

മലയാളത്തിലൊരു ഗവേഷണമാസികയൊ? അതേ. ഡോ.എ. എന് 

നമ്പൂതിരി, (മി. കെ. ജി. അടിയോടി എന്നിവരുടെ പത്രാധിപത്യത്തില് 

രകരള അക്കാദമി ഓഫ് ബയോളജി ഒരു ജരണല് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയി 
ക. 

രിക്കുന്നു. ഏതു ഇംഗ്ലിഷ്-ജപ്പാനിഡ് ജര്ണലുകളോടടം കിടപിടിക്കുന്ന 

താണ് ഈ പ്രസിദ്ധികരണം. നമ്മുടെ ഭാഷാ ഇന്സ്റ്റിട്യൂട്ട്, എന്തുകൊ 

ണ്ടാിമാതിരി ഉന്നതനിലവാരമുള്ള ഒരു ഗവേഷണമാസിക പ്രസിദ്ധീകരി 

ക്ര ന്നില്ല? അവരല്ലെ ഇത്തരം “നല്ല” കാര്യങ്ങള് ചെയ്യേണ്ടതു”? 

ഥ് 

ശാസ് തൂരകേരളം സമ്മാനങ്ങള് 

ചിത്രപ്രശ്നം 

താഴെപരയ്യന്നവരാണു് സമ്മാനാരഹഫര: 

1. എന്. സുരേഷ് /11൧ 

മോഡമ കഹൈസ്ത്റുള്, തിരുവനന്തപുരം. 

2. കെ. സേതുമാധവന്, 910 

൭൫൯. എസ്. എസ്. കെ. പി.ടി. 

ഒഫൈസ്റ്റുള്, ഒ ററപ്പ്പാലം. 

3. കെ. കെ. മുഹമ്മദ് 

ഗവ. യു. പി. സ്റ്റൂള് കതിരൂര, തലദ്രശേരി 

ഇവക്കള്ള സമ്മാനങ്ങള് അയച്വുകൊട്ടക്കുന്നതാണ്ഞ്. 

ഒരു വൈദ്ൃശാസ് തൂ പുന്പുകം 

രോഗത്തിന്നു മനുഷനേക്കാള് പ്രായം കൂടുംം മനുഷാനുണ്ടായതുമുതല് പല 

തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങള്ക്കെതിരായി നടത്തിയ പോരാട്ടമാണു ആരോഗ്യ 

എന്ന ആശയത്തിലേക്കു നമ്മെ എത്തിച്ചത്. ഡോ. കെ. മാധവന്കുടി 

യുടെ പതിനൊന്നു ഉപന്യാസങ്ങള് ചേത്ത ഈ പുയ്ലുകര (ആരോഗ്യം 2000 

൭൫. ഡി. വരെ--കേരള എഡ്യൂക്കേഷനല് കള് ച്ചറല് അക്കാദമി-വിച 2.50 

രപ. 124) ശാസ്ത്പുസ്തകങ്ങളെങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നതിനൊരു നല്ല മാതൃ 

കയാണു”. പുമ്പാററ പ്രസ്സിന്െറ മനോഫാരമായ അച്ചൂടി. ൧൮൮൧, യുടെ 

ചിത്രമാണു പുറംചട്ടയില്. കാന്സർ, രക്തസമ്മര്ദ്ദം, ജിവ൯, സാങ്കേ 

തികപദങ്ങള്, ആരോഗ്യവും സമൂഹവ്,ഠം ലൈംഗികഗ്രന്ഥികള്, രക്തഗ്ുപ്പ് 

സ്നേസുയാത്രയിലെ ജിവല്പ്രശുങ്ങള്, അനോക്ലിയ. ആരോഗ്യം 2000 എ. 

ഡി. യില് എന്നിങ്ങനെ പല വിഷയങ്ങളെപ്പററീയും പഠനാരഫങ്ങളായ 

ഒലഖനങ്ങളാണിതിടുള്ളതു്. 
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മനുഷ്യന്െറ കളിപ്പുന്ത്ര് 

മനുഷ്്നാണ ലേകേത്തില്വെച്ചേററവവം പരിഷ കരിച്ചു ജീവി. പ്രകൃതീ 

ക്ഷകീണങ്ങിയും പ്രകൃതിക്കെതിരായും മനുഷ്യന് ജാവിച്ചു. തീയും ഭാഷയും 

ചാട്ടം നൃത്തവും സയന്സും ടെക്നോളജിയും മരുന്നം മനശഃസ്രരവം ഏച്ലാം. 

മനുഷ്യന് സ്വരയേത്തമാക്കി. പ്രകൃതിക്കൊത്തു ജീവിച്ചു മനുഷന് പ്രകൃതിനര് 

യമങ്ങളെ മനുസ്സ്റിലാക്കി. 

വിശപ്പിനും അടിമത്തത്തിനും രോഗങ്ങറംക്കുമെതിീരായ സമരം പൃതിയ 

ജീവിതത്തിന്െറ കൊടി തുയത്തിം വുതിയ മുദ്രവോകൃങ്ങഠം പരന്നു. കടലും 

ആകരശേവും മനുഷ്യന്നു കഴടങ്ങി. വ്ൃയവസായേലിപ്പവം, തുല്പാദനരംശ 

ത്തൊരു വിപ്പവമുണ്ടാക്കി. സോേഷ്യലിസ്റ്റശേയങ്ങംം അവന്െറ മനസ്സിനെ 

സ്വാധീനിച്ചു. ധാമ്മികവും ആഭ്ധ്യാത്മികവുമയേ ചീന്തകരം മനുഷ്യജീവി 

തത്തിന്െറ നന്മതിന്മകളെപ്പററീ ബോധമുളവാക്കി. മഹഫര്ഷിമാരേംത്തൃചം 

രൃന്മരേും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനങ്ങളോടുഷ്രടിനീന്നു പൂതീയ സമൃഹത്തെ 

വാത്തെടുത്തു. കന്നുകാലി മേച്ചു മനുഷ്യന് കൃഷ്കിക്കമരനായി. കൃഷിയുടെ 

അഭിവൃദ്ധി വൃവസയയേത്തിലേക്കു നയിച്ച. വ്ൃവസായം പൂതീയ ശക്തി 

കളള സൃഷ്ടിച്ചു. 

് 



കഴീഞ്ഞ കുറെ നററാണ്ടുകംക്കീടയില് സമൂഹമകെ മാറി. കുടുംബം 

നിലവില് വന്നു. സ്റ്റേറവ് നിലവില് വന്നു. വിദ്യലേയങ്ങളും ഗവേഷണവും 

പുതിയ ഉപകരണങ്ങളും കാണാത്തേ പലതും കാട്ടിക്കൊടുത്ത, പുതിയ കുണക്കു 

ശ്രട്ടലുകഴം ഭംവനയില് പലതും വരച്ചുകാട്ടി. പ്രകൃതീക്കെതിരായി മനുഷ്യന് 

വല ആനുക്രല്യങ്ങളും സമ്പാദിച്ചു. ആ വളരച്ചയുടെ അവസാനം മന 

ഷന് ചന്ദ്രനിലെത്തി. ഇനിയോ? ഇന്നി വിശ്വവിജയമാണു'. 

1069 ന്ന് ലേദകേചരിത്രത്ത” ലുള്ള, സ്ഥാനം, മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനിലീറങ്ങിയ 

വര്ഷമെന്ന നിലഷടൈണ്. 

0 ഏനിക്കു ജ്യോതിഷത്തിള്ള വിശ്വസേം നഷ്കപ്പെടുകയാണ്ട്.1? 

എന്നാണു ഷഷ്ടിപൂ൪ത്തി കഴിഞ്ഞ ഒ. വായനക്കാരന് ചന്ദ്രവിജയത്തെ 

ക്കു റിച്ചെഴ്തിയത്ര്. 

എനിക്കു മനുഷ്യന്െറ കഴിവില് വിശ്വാസം വദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു.”” എന്നു 

സ്വതവെ സര്വപൃഛവാദിയായ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ഇതിനെപ്പററി 

ഞങ്ങള്കക്കെഴ്തി. 

“യുദ്ധത്തിനും മനുഷ്യക്കശാപ്പിനും വേണ്ടി ചിലവിട്ടന്ന പണം സയന് 

സീനും ടെക് നോളജിക്കും വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൂടെ?” എന്നാണൊരു 

വിദ്യാര്ത്ഥിക്കു സംശയം. 

“മനുഷ്യര് തമ്മില് ചേരിപിടിച്ചു തമ്മിലടിക്കാതിരുന്നാലെത്ര നന്നായി 

രുന്നു""” എന്നാണു ഒരു ആദര്ശവാദിയുടെ ചോദ്യം. 

കൂട്ടതല് ഉന്നതമൂം ശോഭനവുമായ മനുഷ്ൃത്വമാണു സയന്സിന്െറ വളര് 

ച്ച നമുക്കു നല്കുന്ന പുതിയ സ്വഭാവം. എന്തിനു ആളുകള് പട്ടിണി കിട 

ക്കണം? എന്തിനു പണിയില്ലാതെ ഉഴലണാ? എന്തിനു തമ്മിലടിക്കണം₹ 

അവനവനന്െറ ഭാഷയില് ശാസ്ത്രീയ കാര്യങ്ങള് മനസ്ത്സില ക്കാനുള്ള ഈ മോ 

ഫത്തിനെറ പ്രുതികമാണ്ട് * ശാസ്ത്രർകരളം". ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള 1969-ല് 

ശാസ്ത്രകേരളം പ്രസിദ്ധികരിക്കാന് കഴിഞ്ഞതു ഏററയും വലിയ ഒരു കാര്യ 

മായി നാമെല്ലാം കണക്കാക്കുന്നു. സയന്സിന്നു നമ്മള് നല്കുന്ന സഭോവ 

നയാണത്ത”്. 



“എ. ഡി. ആയിരത്തിതൊള്ളായിരത്തി 

അവപത്ത്'ഒന്പത്ുര” ജൂലായില് ഭുമിയിലെ 

മനുഷ്യന് ഇവിടെ ആദുമായി കാലകത്തി. 

മനുഷ്യരാശിയടെ സമാധാനത്തിനായി 
ട്ടാണ് ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയതു””” 

അപ്പോളൊ 

പതിനൊന്നിലും പന്രണ്ടിലും 

ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയ മനുഷ്യരെപ്പററി , അവക്കുണ്ടാഡ 

അനുഭവങ്ങളെപ്പററി , ശാസ്ധ്രകേരളത്തിലെ പത്രാധിപസമിതി പല വഴിക്കും 

ശേഖരിച്ച വിവരശകലങ്ങളാണു" തുടരന്നള്ള പറങ്ങളില് 

കൊടുക്കുന്നതു”. എന്തെല്ലാം എന്തെല്ലാം 

രസ്വകരങ്ങളായ വിവരങ്ങാം...!! 

ചന്ദ്രനു ഭൂമിയില് നിന്ന് 384,400 കിലോമീ 
ററ അകലെ സ്ഥതിചെയ്യുന്നു. ചന്്രന്െറ 

വ്യാസം 3467 കിലോമീറററാണു”. തൂക്കം 

71019 ടണ് ആണ്ട്. (ഭൂമിക്കുച്ചററം സെക്ക 

ന൯റിലൊരു കിലോമീററര് വേഗത്തിലാണു“ 

ചന്ദ്രനെറ സഞ്ചാരം. 1969 ജൂലായ് 21-ാംനു 
മനുഷ്ൃയനെറ പാദസ്പര്ശമേററ് ച൯്ര൯ ധനൃത 
നേടി. 

കി 



ചാന്്രദൌത്യംകൊണ്ടു് അനശ്വര 

അപ്പോളൊ 
] 100൧-20 

ആമത്തെ ചാന്ദ്രയാത്രികടരക്കാരം വളരെക്കൂടുതല്. സമ 

യം അദപ്പാമളോ [2-ലെ യാത്രികര് ചാന്ദ്രോപരിതലത്തില് 

കഴിച്ചുശ്രട്ടുന്നണ്ടു. ചാന്ദ്രപപേടകത്തില് നിന്നും ആദം പുറ 

ത്തിറങ്ങി നുടക്കുന്ന അവര് വീണ്ടും പേടകത്തില് കഷംയറി 

വിശ്രമിക്കുകയും ഒരിക്കതശ്കൂടി പുറത്തിറങ്ങുകയും ചെ 

യ്യുന്നു. ഇതിനിടയില് തങ്ങളുടെ ശയ്യ്യിലുള്ള ഉപകരണ 

ങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നിരവധീപരീക്ഷഷണങ്ങം നട 

ത്താന് അവക്കവസരം ലഭിക്കും. പോരടത്തേതിനു അഞ്ചു 

പരിഷ് കൃതപരീക്ഷണോപകരണങ്ങളടങ്ങിീയ, അണുശ 

കുതി ഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരീക്ഷണനിലയം ചന്ദ്രേചരിത 

ലത്തില് അവര സ്ഥാപിക്കുകയും ചയ്ക്യും. ഒരു വരഷക്കുമ 

ലം ചന്ദൂനെ സംബന്ധിച്ച വധിവരങ്ങംം ഈ പരീക്ഷണ 

നിലയം ദ്രമിയിലേംക്കുത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. തന്െറസ 

ഹപ്രവത്തക൪ സാഹസികമായ നടത്തം ചന്ദ്രനില് നിവ 

ഹിച്ചപ്പേേം അപ്പോളോ -12-ന്െറ പൈലററ് റിച്ചാര 

ഡ്” ഗോര്ഡന് ഒരു പ്രത്യേക ഭൂമണപഥത്തീിരു ചന്ദ്രനെ 

വലംവച്ചകൊണ്ഞജു, ആ ഗോളകത്തെപ്പററി ചില പഠനങ്ങറം 

നടത്തുന്നണ്ടു്. പ്രധാനമായും ചന്ദ്രോപരിതലത്ത്”ന്െറ 

ഫേടട്ടോകള്ളെടുക്കുകയായിരിക്കും അദ്ദേഹം ചെയ്യക. ചന്ദ്ര 

ഗോള.ത്തെപ്പുററിയുള്ള പഠനത്തിനു” അതു വിലപ്പെടു 

മുതല്ക്കൂട്ടായിരിക്കും. 

അപ്പ്പോളൊ- 11 ച ന്്രയുഗപ്പിറവി കുറിച്ചെക്കില്, അപ്പാ 

ഒളെഠ0-12 അതു പരമാവധി മപയോഗഥപ്പെടുത്താനാരം 

ഭിച്ചു. അപ്പോളൊ-11-ലെ യാത്രക്കാര അവരുടെ വാഹ 

നത്തി രനിന്ന് അധിീകറദ്ദരം പോകാന് തുനിഞ്ഞില്പ. ഏ 

ന്നല് അപ്പ്പോളൊ- 10-ല് ഉ്ദൊയീിരുന്നവര് ബഫഹുതതം 

വാര ദ്ദരം വരെ നടന്നുപോയി. ഭാവിദാത്ൃങ്ങളില് ജി 

പ്പപോലുള്ളൂ ഒരു കാര്ഷശ്കടിീ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരി 

പടികളുണ്ട്. 

സുരക്ഷിതമായി ചന്ദ്രനിലേക്കു പോകാനും, തിരിച്ചുവ 

രനേം വേണ്ടനൈപുണ്ൃവ്യം വൈഭവവും മനുഷ്യര്ക്ക് ലഭി 

ച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുതൂമു താണ്ട് കഴിഞ്ഞ ജുലൈമാസത്തില് ചന്ദ്ര 

നില് ആഭൃമായി ഇറങ്ങിയതിനുമ്ള പ്രധോന്്യാ. ച (ര 

പയ്യപേക്ഷണം യഥാത്ഥത്തില് തുടങ്ങുന്നു ഏന്നുളലതിലാ 

ണ് ഇപ്പ്യോറം നടന്ന അപ്പോളോ -19ം ഭാതൃത്തിന്െറ 

പ്രാധന്ത്യേം സ്ഥിതിചെയ്യുന്നതു”. 
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അപ്പോളോ പതിനൊന്നിന്റെ യാത്ര 



ചന്്രനില് 
നേരിയ 
അതന്തരിക്ഷം 

ചന്ദ്രനില് 
ഒരു വീഴ്ച 

ചന്്രനിലെ 
കാന്തമേഖല 

10 

ദ്രമിയൂടെ അന്തര"കഷത്തിന്െറ പത്തുലക്ഷത്തിലെരു ഭം 
ഗം വരുന്നത്ര വായുചറാനില്യണ്ടെന്നു അദപ്പാളെ 12-ലെ 
ഒരു തുപകരണം രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 

ഇതു ഉപകരണത്തിന്െറ തകരാറാണോ ഏന്നു സംശയിച്ചു 
' നാസ 'ശസ്സ്രേജ്ഞന്മാ൪ ചന്ദ്രയാത്രികരോടുട ത്അതൊന്നു 
“ചെക്കു ചെയ്യാന് നിര്ളേശേശി ക്കക യുണ്ടായി. 

ഒന്നുരണ്ടു പാറക€ം ക നില് തുതട്ടിനോക്കടനം നാസാ 
ശാസ്ത്റമേഞനമര്ർ പറഞ്ഞു. ഏന്തിനെന്നൊ? ക്മ്പമാപീനാി 
കറം (സീസ്തോമററ൪) ചന്്രമണ്ധലത്തിലെത്ര ധിശ്വ 
സ്തൃതയോടെ പ്രവരത്തിക്കുന്നണ്ടെന്നറിയാന്. 

ഏതു കയററത്തിനുമുണ്ടു” ഒരു ഇറക്കും, വ്കൃതി നിയമമാ 

ണതു”. ചന്ദ്രനീലേളേം ശരിക്കപോയ കോന്റാഡ ചന്ദ്ര 
നിച്ചെ നടത്തത്തിനിഠയില് വണട. കേടൊന്നും പററി 
യീല്പ. അതുകണ്ടു” ചിരീക്കാന് (സ്ത്ലംകുട്ടികളു മുണ്ടായിരു 
ന്നില്പ! 

ഏന്തഭണിതിന്നു കാരണം ? ചന്ദ്രനീല് ദ്രമിയുടെ ത്തറീ 
ലൊന്നെ ഗ്രാവിററിയുള്ള. അതുകൊണ്ടു 'ബലേന്സു” നി 
ലനിത്താന് വിഷമമുണ്ടു” ഏന്ന കോ൯റാഡു പറഞ്ഞ. 

പക്ഷെ ചന്ദ്രനില് വീഴുന്നതു ആപത്താണ്ട്. വല്പ കല്പിലും 

തട്ടി ആ സ് ചേസ് സ്കൂട്ട് കറിയ, ചന്ദ്രനിലെ മാര 

കമായ തണുപ്പ് ശരീരത്തെ തൊട്ടാൽ, മരണം നിശ്ചയ 

മാണു്. സ്പേസ്സ്പൂട്ടിലെ തൃത്രിമാന്തരിക്ഷത്തിലണ്ട 

ചന്ദ്രനിലെ മനുഷ്യന് കഴിയുന്നതുതന്നെ. ദരു പാറക്കു 

ഷണം പെവക്കി ഏടുക്കുമ്പേഴാണുെ കോന്റാഡ് കലി 

ടറി വീണത്തു്. 

ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലുള്ള കാന്തമേഖലകള്ുടെ ശക്തി 

അളക്കുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള യന്ത്രസാമഗ്രികം വ 

രെ “സജിവ'മായി പ്രവരത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്ത് സ്റ്റേസ് 

ര്രാഫ്ററ് കേന്ദ്രത്തിലെ ശാസ്ധ്രുജ്ഞന്മാര ഖെളിപ്പെടു 

ത്തിയിരിക്കുന്ന. ഭൂമിയുടെ പിന്ഭാഗത്തുനിന്നും ചന്ദ്രന് 

വൊക്ലിയിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കന്നതിനാലാണ് ഈ 

കാന്തമാപിനി സജീവമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്നു ശാ 

സൂ മേഞെ ന്മാര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. “*പ്രക്ഷുബ്ല സമുദ്ര” പ്രദേശ 

ത്തു കോണറാഡും ബീനും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുളള. മററു യതന്ത്രേസാ 

മഗ്രികളിരനിന്നും സയരഖവികിരണം, വാതകനക്കങ്ങളം 

മുതലയേവയെപ്പററി വിവരങ്ങഴം ക്രമേണ ലഭിക്കുമെന്നും 

പ്രതാക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. 



പൊട്। 

തുടയ്ക്ൂട്ടെ: 

ഭുമിയിലെ 
പ്പോലെ 
കഴിയാ൯ 
പഠിപ്പിച്ച 

ഒരു മണിക്കൂര നേരത്തെ,” അപ്പോ ക്രാ-[2-ചെ യാത്രി 

കരും (ഗാണ്ട് മാണടോള്ം തമ്മിലുള്ള റേഡിയ്യോ ബബ 

ന്ധം നിലച്ചുപോയി. ചരേംസസസ് കോണ്റാഡും അച൯ 

ബീനും, റിച്ചാര്ഡ് ഗോര്ഡനും മാതൃവാഫനത്തില് തിരി 

കെ കയറി വിശ്രമം ആരംഭിച്ചുത്നുശേഷമാണിങ്ങനെ 

സംഭവിച്ചതു”. ഒരു മണിക്കൂറിരപ്പരം സമയം ചെന്നതീ 

സശേഷം ബന്ധം വുനസ്ഥാപിക്കുവാന് ഗ്രാണ്ട് കണ്ടോ 

ക്ലിനു കഴിഞ്ഞു. വാഹനംശരിയായ നിലയിലപ്പ ഏന്നും അ 

തിന്ദെറ കണ്ണു് ഭൂമിക്കഭിമുഖമായിരിക്കയില്പ ഏന്നും ഥ്ര൭ 

ണ്ടും” കണുടരോറം ത്തൃദൃയം കരുതിയിരുന്നു. റേഡിയോ ബബ 

ന്ധം നിലച്ചാല് ബാവ്യാകാശ യാത്രികരുടെ ഉറക്കുവേകൂ 

യില് അവരും വാഹനവുമയോി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനും 

അവരുഭഒട നിലയറിയാനും മററ മാറ്ുമൊന്നുമില്ലാതിരു 

ന്നതിനാൽ ഗ്രാണ്ട് കണ്ടോക്ളിലെ മുമ്യോഗസ്ഥന്മാര തുൽ 

ക്കണ്റാകു ലരായിതന്നു. 

ഗ്രാണ്ട് കണ്ഠോള്ളില് നിന്നും അയച്ചുഅലാറം അപ്പോ 

ളേ൨ില് സ്വീകരിച്ചില്ല. അവസാനം അപ്പോളോയാര്രര് 

ക൪ ചന്ദ്രനില് നിന്നും പററിപ്പിടിച്ച പൊടി തുത്തുകള. 

ഞ്ഞുശേഷം മിഷന് കണ്ോള നു മവപടി നൽകിക്കെര 

ണ്ടു ഉല്ക്കന്നാകുച്മായ നിമിഷങ്ങംക്കു വിരാമമിട്ടു. 

യ 39 

““ നിങ്ങംക്കെന്താണ ധേണ്ടിയിരുന്നതു”. കേ ണ്റാഡ് 

ചോദിച്ചു. പൊടി തുത്തുകളുഞ്ഞ' അരുപ്പം വൃത്തിയാക്കു 
നന പണിയില് ഏരര്ട്പുട്ടിരി ക്കകയായിരുന്മ ഞങ്ങം 

ഏന്ന് കോണ്റാഡ് തുടരന്നറിയിച്ച. പൊടി തുത്തുകളയു 

മ്പോഠേം വാര്ത്താവിതരണ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവത്തനം 
നിര്ത്തിവച്ചിരിക്ക യായിരുന്നു ഏന്ന് കോണ്റഡേ' തുടന്ന 
ച്ചറഞ്ഞു. 

അല൯ബാിനും, ചാസ് കോണ്റദഡും ചന്ദ്രോചരി 

തലത്തില് കഴിയുന്നത്രയും സമയം ഭൂമിയിലെ പ്പോലെ 

തന്നെ സമാധാനത്തോട്ടഷ്രടി കഴിയാന് അവരെ പഠി 

പിച്ചി തന്നുധെന്നു” സ്നേസ് സെന്ററിലെ പ്രോഗ്രം ഡയറ 

കൂര പറഞ്ഞ. ഇതു” തങ്ങളുടെ ഒരു സാങ്കേതിക നേട്ടമായി 

അദ്ദേഹം ചുണ്ടിക്കാടീ. മറെറാരു നേട്ടം കൃതൃമായി യഥാ 

സ്ഥാനത്തുതന്നെ ഇറങ്ങുക ഏന്നതായിരുന്നു. അതും സാധി 

ചൂകഴിഞ്ഞ. കോണറഃഡും ബീനും ചന്ദ്രനിലെ പ്രക്ഷുബ്ലു 

സമുദ്മേഖലയില് നടക്കുകയും മറവം ച്െയ്ത്ുപ്പോഴെല്പാം 

അവര് ഭൂമിയില് നടക്കുന്നതീന്െറ മനേവൃപാരങ്ങളാണു 

ണ്ടിയിരുന്നതെന്നു മനസ്സ്റിലാക്കേ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും 

അദ്ദേഹം അവകാശലച്പട്ടു. 
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ചന്ദ്രനില് ദാ ചന്ദനില് നാലു മണിക്കൂര്നേരം നടന്ന കോന്റഡും. 

ഹവും ദുരവും ബീനും ഒരു കാരും പറഞ്ഞ. യാത്ര തങ്ങാം 4൭ ദാറമുണ്ടാ: 

ക്കി, അതിന്നുളുളു ഏന്നെങ്കടില്ും ഏര്പ്പട്ട ഭാവിയിലെ സ്റ്റേ 

സു സുട്ടില് വേണമെന്നും അവരക്കഭിപ്പായ മുണ്ടു". 

ചന്ദ്രനില് ദ്രരം കണ്ണുകൊണ്ടു അഭൃക്കാന് വയ്ക്ക-- ഏന്തെ. 

മടിലും അടയാളം വെച്ചനോക്കിയാലടല്പ ദുരം നിര്ണയി 
മാന് കഴിയു വളരെ അടുത്താണു ഒരു ക്രേററ൪ ഏന്ന ക 

ആത്മി അഭമ്ങാട്ടു നാടന്നപ്പോഴാണ അത്രല്ല, തഷ്ണൃകലെയാ 

ണതെന്ന വൃക്തമായതത്രെ! 



ചന്ദ്രനിലെ 
പാറയം 

ധ്ാതൃക്കളം 

5 ൧൧2൨5 

ഉഠധധലം 
ചി 

അപ്പ്യോളോ-12-ലെ യാത്രികർ ഭ്ൂമീയിലേക്കു' കൊണ്ടു 

വന്നിട്ടുള്ള ചാന്രപാറക്കഷണങ്ങം അപ്പോളോ -[[ ലെ 

യാത്രികര കൊണ്ടുവന്നവയെക്കാറം വലിപ്പമുമ്ളവയാണെ 

ന്ന് ശാസ്രൂജ്ഞ്ഞന്മാ൪ പ്രസ്താിച്ചാിരിക്കുന്നു. ഇതാ ഒരു 

റില്പ്യോരട : 

കോണ്റാഡും ബീനും ശേഖരിച്ചു രണ്ടുചെട്ടികളീലാക്കിയ 

ചാന്ദ്രപാറക്കഷണങ്ങളില് ഒരു ചെട്ടിയിലുള്ളവ ഇന്നലെ 

രാത്രി തുറന്നു പരിശോധി കയുണ്ടായി. ഇതില് ഭൂരി 

ഭാഗവും മുന്തീരിങ്ങായുള വപലിപച്പത്തിലുള്ള൨വയും ചാന്ദ്ര 

ധ്മൂളിയില് പൊതിയപ്പെടിട്ട്മവയുമായ പാറക്കഷണങ്ങ 

ഉണ”. 10 സെന്റീമീററ൪ നീളവും പന്ത്രണ്ടര സെന്റീ 

മീററര് വ്യാസവുമുള്ള ചില കഷണങ്ങളും ഈ ക്രട്ടത്തില് 

ഉംപ്പെടുന്നു. രണ്ടമത്തെ പെട്ടിയിൽ വലിയ പാറക്കഷ 

ണങ്ങഠം ഉണ്ടു”. 

൧0 കീലോഗാമീല്പ്പുരം (൭൭൭മെമുള പാറക്കഷണങ്ങം 

രണ്ടു” പെട്ടികളിലായി അടക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

£€$ ൧.൧2, 
ഴി... 

) 
ക പ്, 

ഗ് 

ശഃ യ 

കി 7! ൮4--കേ% 
മഠ മി 

5൦ഗഡിഠ൦ റ്ഠഠ്പ്൦. (11ട-__11൦ഥാോമി 12ഠഡല ട്ടോ; 65 --- 
14 ൦മഠലിഠമ 0൦൩൦൦൮ ട്ടെ; 1.45 -- ഇഡിനഠ൩൩൦%% 6൦൩൦൦1 ടനം 
19 ടഗഡി൦ ഇഡി ട:ഠബ ടട സ്ഥ) 

സര്വിീസ്പ് മോഡ്യൂള് 
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ചന്ദ്രനില് 
ചററിക 

പുതിയ ഉപ 
കരണങ്ങള് 

14 

ചന്ദ്രോപരീതലത്തിനു” അല്പ്പം അടിയിലുള്ള സാമ്പി 

ഏകം ശേഖരിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി അപ്പോളോ യാത്രികര് 

ഒതു ലുററികമകൊണ്ടുെ” ഒരു കുഴല് അടിച്ചിറക്കിയപ്പോശ 

ചല നുവക്കുകം (കഷണങ്ങം) തെറിക്കുകയുണ്ടായി. 

അലന് ബീന് കുഴല് കഴിയുന്നത്ര ബലം പ്രായാഗഥിച്ചു് 

ഷത്തിയിറക്കിയ ശേഷം ചുററികവച്ചു് അടിച്ചു വണ്ടും 

ഇറക്കി. അടിച്ചിറക്കുമ്പോം ചെറിയ ലേഹേക്കണങ്ങറം 

കുഴലില് ശ്ലുടി വുറത്തേക്കുവരുന്നതായി ബന് പറഞ്ഞ, 

കഷണങ്ങറം ചൂുററികയ്യ്കേ8 ക്ഴലിനോ കേടു വരത്തതുന്നു 

ണ്ടോ ഏന്നും ഗ്രാണ്ടു കണണ്ഥോളിരഅനിന്നും അന്വേഷ്മിച്ചു 

ബീന് ഇങ്ങനെ മവപടി പറഞ്ഞ്' അവ എന്െറ തുടുപ്പി 

ന കേടുവരുത്തുമോ ഏന്നു ഞാന് ശദ്കിക്കുന്നു.'” 

ബഹിരാകാശ ചാരികള് ചില ഉപകരണങ്ങള് ആദ്യമാ, 

യിട്ടാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതു്. രാസശക്തിയുള്ള 

ഇന്ധനം ഉപയോഗിച്ചു ചന്ദ്രനിര വൈദ്ൃൃതി ജനിപ്പി 

ക്കുന്ന ഉപകരണം ഇക്കൂടടത്മില് ഉശപ്പെടുന്നു. പ്ലംടോ 

ണിയം-236 എന്ന ഈ ഇന്ധനം 29 വര്ഷം മുമ്പ് ഡാ 

ക്ടര് ഗ്ലെന് ടി. സിബേംര്ഗാണു കണ്ടുപിടിച്ചതു”. ഇപ്പോ 

ഴുദ്ദേഹം അമേരിക്കന് അണുശക്കതിക്കമ്മിഷട൯റ ചെയര 

മാനാണു” വാഷിംഠണ് പോസ്ററുമായയള്ള ഒരു അഭിമൂഖ 

സംഭാഷണത്തില് അദ്ദേഹം ഗപ്രകാരം അനുസ്മരിച്ചു. 

പ്ലൃട്ടോണിയം 239-ലേയ്ക്കുള്ള ഒരു കല്പടവാണെങ്കിലും 

ഇതു” ഉപയോഗശൂന്യമായ ഒന്നാരണന്നു അനേക വ൪ഷ 

ക്കാലത്തേയ്ക്ക് ഞാന് കരുതിയിരുന്നു. ഈ ഉപയോഗഷ്തു 

നമായ ഉല്ലന്നം ഒരു കൂട്ടം ശാസ്ത്ര്യോപകരണങ്ങള്ക്കു 

മുഴുവനും വേണ്ട വൈദ്യൃതി നല്കും. ചന്ദ്രനെറ കാന്ത 

മേഖല കണ്ടുപിടിക്കുക, അവിടെ വാതങ്ങള് ഉണ്ടെങ്കില് 

അവ അപഗ്രഥിക്കുക, സൂര്യനീരുനിന്നു വരുന്ന അണുക 

ണികകള് പരിശോധിക്കുക പരിച്ഛിന്നമായ ഉപകരണ 

ങ്ങള് ലക്ഷ്യമാക്കി ഭൂമിയില് നിന്നയക്കുന്ന റേഡിയോ ആ 

ജ്ഞകള് സ്വാീകരിക്കുക_ഇതിനെല്ലാമുള്ള ഉപകരണങ്ങള് 

ഇക്കൂടുത്തിലുണ്ടു . 
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ധ്രംമാരിഭി 

ചന്ദ്ര നെറയുയം ഭൂമിയ്യപടയയം ജനനം സാബന്ധിച്ച കാല 

നിരണ്ണയത്തിരു വലിയ അന്തരം ഉണ്ടാകാനില്ലെന്നും ശാ 

സ്ത്രജ്ഞ മാര കരുതുന്നു സമുദ്രമോ അന്തരിക്ഷമോ ഇല്ലാത്ത 

ചന്ദ്രനില് അതി നെറ ഉപരിതലം പ്രാകൃതാവസ്ഥയില് 

ത്തടന്നയാണു് ഇപ്പോഴും നിലനില്ക്കുന്നതു. റിഫ്ര്രിജി 

റേറ്ററിരു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു പോലെയാണു ഈ പ്രാകൃത 

ശിലകഥ ചന്ദ്രനില് സുൃക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതു്. ആ നി 

ലയ്ക്ക് ഭൂമിയുടെ പഴയകാല ചരിത്രത്തിലെ വിടവുകള് 
അടയ്ക്കാനുക്ളു ഏററവും നല്ല കേന്ദ്രം ചന്ദ്രന്ത ന്നെയാണ്. 

ചന്ദ്രനില് കാലുകുത്തുന്നതിന് മുന്പുതന്നെ ഇക്കാര്യം 

സബേന്ധിച്ചു് വിവിധ പരീക്ഷണ നിര ക്ഷണങ്ങളിലൂടെ 

വ്യക്തമായ തെളളിവുകഗ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

15 



ഷ്യയുയം 

ചന്നം 

ഹാരോള് 
ഡ് യറി 

ബ്രരിട്ടിഷ് 
ശാസ്ത്ര 

ജ് ഞനു 
രജത മ്ദ്ര 

10 

അപ്പോളോ പതിനൊന്നിന്െറ വിജയം ബാഫ്യാകാശ 

പര്യവേഷണങ്ങളിലെ നിര്ണ്ണായകമായ ഒരു നാഴിക 

കല്ലാണ് എന്നു” അക്കാദിമിഷന് അനാട്ടലി ബ്ളാഗാണ 

റവവോ അരിപ്രായപ്പെട്ടു. അപ്പോളോ പതിനൊന്നി 

നോടൊപ്പം റഷ്യതൊട്ത്തിവിട്ടലൂണാ 15-ന്സംബന്ധി 
ച്ചിടത്തോളം മറച്ചുവക്കത്തക്ക യാതൊരു അബദ്ധവും 

സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. ഏതാണ്ട് അഞ്ചുമാസത്തോളം ചന്ദ്ര 
നെ ചുററിക്കറങ്ങി ഭൂമിയിലേക്ക് സന്ദേശങ്ങളെത്തിച്ചു 

ലൂണാ 12-നേക്കാള് പ്രശസ്തി, അപ്പോളോ 11-നോടെ 

പ്പം വിട്ടതുകൊണ്ടു് ലൂണാ പതിനഞ്ചനു കിട്ടിയെന്ന 

യ്യള്ള. 

വെള്ളമോ വായയവോ ഇല്ലാത്ത ശുഭ്ധശുന്യമായ ഒരു വ്വ 

ദേശത്തായിരുന്നു മനുഷ്യരാശി ഒന്നടങ്കം ആററുനോററി 

രുന്ന ഒരു മഹായജ്ഞത്തിന്െറ അവസാനം ആംസ്ടോ 

ങ്ങും, ആല്ഡ്രിനും ചെന്നിറങ്ങിയതു*ം അവിടെ നിന്നും 

അവരും, അവര്ക്കു പിന്നാലെപോയ മറൊരു സംഘ 

വും കൊണ്ടുവന്നതു” നൂററിഅ൯ന്പതു പരണ്ട” ഭാരം 

വരുന്ന പാഠറക്കല്ലുകളായിരുന്നു. ഈ വിധം കുറെ പാറ 

ക്കല്ലുകള്മാത്രം കൊണ്ടുവരാന് വേണ്ടിയായിരുന്നോ കോ 

ടിക്കണക്കിനു രൂപ ചെലവിട്ട് ജ1വ൯ പണയപ്പെടുത്തി 

കോടാനുകോടി മൈലുകള് താണ്ടി മനുഷ്യന് ചന്ദ്രനില് 

പോയതു”. ഫ്ലൃതാണ്ടു് ഇരുപതുകൊല്ലം മുമ്പൃതഴന്ന ആധു 

നിക “*ചന്ദ്രശാസ്ത്ര""ത്തിന്െറ പിതാവായ ഹാരോള്ഡ് 

യയറി ഇതിനു മറുപടി നല്കിയിട്ടുണ്ട്. ജീവനു” ആപല് 

ക്കാരിയായ ഒരു *“പ്രദേശ'"മാണു' ചന്ദ്രനെങ്കിലും ശാ 

സ്തരജ്ഞന്െറ വിജ്ഞാന പേടകമാണ്ട് ചന്ദ്രന൯ന ഇക്കാല 

മത്രയും ഒളിച്ചുവച്ചരിരിക്കുന്നതെന്നതായിരുന്നു യ്യറിയുടെ 

മതം. ആ രഹസ്ൃത്തിന്െറ ഓരോ കെട്ടുകള് പൊട്ടിച്ച് 

അകത്തുചെന്നു കയറിയാല് സൌരയൃയഥത്തിന്െറ ഉല്പ്പത്തി 

തൊട്ടുള്ള വിഭവരങ്ങള് ലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹാ പറഞ്ഞി 

രുന്നു. 

ഫ്യൂവല്സെൽ നിര്മ്മാണത്തില് അഗ്രഗാമിയായ ഫ്രാന് 

സിസ് ബേക്കനു” റോയല് ഏറോനേട്ടിക്കല് സൊസൈ 

ററി 1969_ലെ വെള്ളിമുദ്ര സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തില് മനുഷ്യന്െറ ആദ്യത്തെ കാല്വയ് 

പിനു് അദ്ദേഹം നല്കിയ സംഭാവന പരിഗണിച്ചാണു 

ഈ മെഡല് അദ്ദേഹത്തിനു നല്കിയാിരിക്കുന്നതു”. 



കോപ്പര് നി 
ക്കസ്സ് ഗത്തം 

അപ്പ്പോമോ ബഹിരാകാശവാഫാനത്തിന്െറ കമാന്ഡ്ൃട 

സര്വ്വീസും മോഡ്യലുകളിലുണ്ടായിരുന്ന ചഫഡ്ധജന്- 

ഓക്സിജന് സെല്ലുകള് ഏറെയയം ബേയ്ക്കന്െറ അടി 

സ്ഥാനഗവേഷണത്തിനെറ ഫലമായിരുന്നു: വിദൃക്ക്യ 

ക്തി ഉല്പ്പാദിപ്പിക്കാനും ജലനിര്മ്മാണത്തിനും ഈ 

സെല്ലുകള് ഉപയോഗപടപപ്പെടുത്തിയിരുന്നതു കൊണ്ടു് മേഃ 

ഡ്യൂലകക്ളില് ജവസന്ധാരണത്തിനു് അവ അത്യാവശ്യ 

മായിരുന്നും 

അനേകം ടണ് ബാറററികമളോഘനമുള്ള ജനരേറററുക 

ളോ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരാവുന്ന സ്ഥാനത്തു് ഈ ഇന്ധ 

നസെല്ലുകള് പതിനൊന്നു ദിവസത്തേക്കു 15 കിലോ 

വാട്ട് വിദൃച്ഛുക്തി പ്രദാനം ചെയ്തു. 

ചന്ദ്രന് മദ്ധ്യപ്രായത്തില് എത്തിയപ്പോള് ഒരു വലിയ: 

ഉല്ക്ക അതില് പതിക്കുകയും കോപ്പര്നിക്കസ് ഗര്ത്തം 

ഉളവാകുകയയും ചെയ്ത. ഇതിന്െറ വമ്പിച്ച ആഘാതം 

60 മൈല് വിസ്താരവും 2. മൈല് താഴ്ചയും ഉള്ള ഒരു 

ഗത്തം ഉണ്ടാക്കുകയും ഉരുകിയ ശില എല്ലാ വശങ്ങളി 

ലേക്കും 200-300 മൈല് അകലത്തില് തെറിപ്പിക്കുകയും 

ചെയ്തു. 

ഈ ഭയങ്കരസഭേവവും ചന്ദ്രനെ അന്തരഭാഗത്തിന്െറ 

സവിശേഷതകളും സംബന്ധിച്ചു സൂചനകള്ക്കു വേണ്ടി 

പഠനം നടത്താന് ശാസ്ത്രുരജ്ഞന്മാരക്കു്, ഗര്ത്തത്തില് 

നിന്ന് തെറിച്ചുപോയ പാറയുടെ ഒരു കഷണം ലഭി 

ച്ചിരിക്കുന്നു. 

അദപ്പാളോ-12. ബഹിരാകാശചാരികള് ചന്ദ്രനില് 

നിന്നു് കൊണ്ടുവന്ന 73.15 റാത്തല് പാറകളില് “*വളുതെ 

കതുകുകരമായ"" ഒരു പാറ കണ്ടെത്തിയെന്നു” ശാസ്ത്ര 

ജ്ഞന്മാര റിപ്പോര്ട്ടു ചെയ്ത. അതു” 2.5 റാത്തല്. 

തൂക്കമുള്ളതും വലിയ തരികളോട്ടകൂടിയതുമാണു്, അതു് 

ചന്ദ്രനന്െറ അഗാധ തലങ്ങളില്നിന്നു” വന്നതായിരിക്കു 

മെന്ന് അതിന്െറ അനുപമമായ സവിശേഷതകള് സൂചി 

പ്പിക്കുന്നു. 

ബഹിരാകാശ ചാരികള് ഇരങ്ങിയ സവ്വേയർ ഗര്ത്തു. 

ത്തിനു സമീപമുള്ള ഉപരിതലത്തില് നിന്നാണു” അവര് 

അതു” പെറുക്കിഭയട്ടത്തതു”. ഈ സ്ഥലം കോപ്പര്നിക്കസ് 

ഗര്ത്തത്തില് നിന്നു് 300-ല് പരം മെമല് അകലത്തീ 

ലാണ്ട്ം 
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“വാസ്തവത്തില് വലിയ തരികളേറട്ടകൂടിയ പാറ ഇതിനു 
മുന്പു” ഞങ്ങള് കണ്ടിട്ടില്ല” എന്നു് നാസായിീലെ ഒരു 

ഭൂഗര്ഭശാസ്ധരജ്ഞനായ ഡാ: റോബിന് ൭൭ ബറ്റ് പ്രസ്ഥാ 
വിച്ചു. “മുമ്പു് ഞങ്ങള് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത തരത്തില് ഉപരി 
തലത്തിൽ നിന്നു കൂടുതല് താഴെയായി അര്ക്കികരണംസ 

ഷ് ി  ; റൂ ൪൫ രേവിച്ചിട്ടുടണ്ടന്നു അതു സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

ചന്ദ്രനില് നിന്നുള്ള പൊടിയുമായി യാദ്ദച്ഛികമായി 
സമ്പരക്കും ഉണ്ടാകയാല് അപ്പോോളോ-12 ബഹിരാകാശ 
ചാരികളോടൊപ്പം ചൊധവ്വാഴ്ച ക്വാറന്റിനില് പാര്പ്പീ 

ക്൭പ്പട്ട ഏഴു് പര്യവേക്ഷണശാസ്ത്രമേഞേന്മാരില് ഒരാളാ 

ണ് ഡോ: ബ്വൈററ്. 

ഈ പാറ കോപ്പര്നിക്കസ് ഗര്ത്തത്തില് നിന്നു് വന്ന 

താണെന്നു” നിശ്ചയമായി പറയാന് തനിക്ക് നിവൃത്തി 

യില്ലെന്നും എങ്കിലും അതിനു സാദ്ധ്ൃയതയയടണ്ടെന്നും അ 
ദ്ദേഹം ഒരു പത്രസമ്മേളനത്തില്, ഒററപ്പെടുത്തുന്ന മഠസ്ത്കൂ 

പിന്നില് നിന്നു കൊണ്ടു് പ്രസ്താവിച്ചു. 

ചാള്സ് കോണ്റാഡും അലന്ബാിനും കാണുകയും ഫോ 

ട്ടോ എടുക്കുകയും ചെയ്തു നിഥൂഡ്ധമമായ ഒരു ചെറിയ 

കുന്നും കോപ്പുരനിക്കസഡിലോ മറെറാരു ഗര്ത്തത്തിലോ 

നിന്നു തെറിച്ചുപോയ പാറ ആയിരിക്കാമെന്ന് ക്വാറന്റ 

നില് പാരക്കുന്ന മറെറാരു രാസ്തരമ്ഞനായ ഡാ എഡ്വന് 

കാവോ പറഞ്ഞു. ഈ ചെറിയ കുന്നിന്െറ ചിത്രങ്ങളില് 

നിന്നു “അതു്, എന്നതെങ്കിലലമോരു ഗര്ത്തത്തില് നിന്നു് 

പുറത്തേക്ം ഏവിയപ്പെട്ട ഉടഞ്ഞ പാറപോലെ തോന്നി 

യ്ുന്നു"” എന്നു” അദ്ദേഫം പ്രസ്താവിച്ചു. “അത്ത് തകര്ന്നു 

ആആ കൂന ആയിത്തിന്നു."” 

പരിശോധനയിലിരിക്കുന്ന മററു പാറകളില്, ചന്ദ്രനില് 

നിന്നു് ഇതുവരെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളവയിലെ ഏററവും 

വലീയ പാറയയംഉള്പ്പെടുന്നു. ഇടത്തരം തരികളോടുക്ൂടി 

യതും ഫെതല്സ്റ്റാര അരക്കങ്ങള് അടങ്ങിയതുമായ ഈ 

പാറഹത്ത്ക് 11 ഇഞ്ച് നീളവും 5.3 റാത്തല് ശുക്കവും 

ഉണ്ടു. 

നി അപ്പോോളോ_!2 മാതൃകകളില് ““ബ്രെഷ്യാ"" പാറകളണ്ടു 

(ഉരുകിച്ചേരന്ന പാറകളുടെ) എന്നു് ഡാ. ബ്ൈറവ്പറ 

ഞ്ഞു അപ്പ്പോളോ-11 മാതൃകകളില് മിക്കതും ബ്വെഷ്യാ 

പാറകള് ആയിരുന്നും 



പരീക്ഷണ 

ങ്ങള് 

കോണ്റാഡ് ബ്വെഷ്യാ കണ്ടോ എന്നതിനെപ്പററര് 

ഞാന് അദ്ദേഹവൃമായി സംസാരിച്ചു"" എന്നു” ഡാഃ 

ബ്രറ്റ് പറഞ്ഞു. അപ്പോളേോ-11 പാറകള് അദ്ദേഹ 

മണ്ടിട്ടുണ്ടായിരു ന്നതിനാൽ, അവയ്ക്കുവേണ്ടി വളരെ ശ്ര 

ദ്ധാപുര്വ്വം അദ്ദേഹം നോക്കുകയണ്ടായി. പക്ഷേ ഇര 

യൊരു പാറയും വേറൊന്നും മാത്ൃമേ അവര്ക്ക് കാണാന് 

കഴിഞ്ഞു ളള." 

അങ്ങനെ, രണ്ടു മനുഷ ,൪ക്രടി ചന്ദനില് കാല്നടയായ് 

പയ്യവേക്ഷണം നാടത്തുകയം അധിടെ കഴിച്ചുക്രട്ടന്നതീ 

നുമമ രീതികഠം ത്വരിതമറയി മനസ്സിലാക്കുകയും യ 

തആതമ്യമയോ ഇറങ്ങിയ ബഹിരാകാശചരോി കോണ്റാഡ് 

ബഹിരാകാശചാരി അലന്ബീനു ഇപ്രകാരം മൂന്നറിയി 

പ്പ നല്ലി. സുക്ഷിച്ചുകൊള്ള ക, ഇരുവശങ്ങളിലേയ്യ്കോം 

പിന്നിലേയ്ക്കോ നിങ്ങരുതു”. എപ്പോഴും മുന്നോട്ടുതന്നെ യമ 

ണ് നീങ്ങേണ്ടതു”. 

ചന്ദ്രനില് നടക്കുന്ന തിനുള്ള ഉപായങ്ങഠം അവര് പഠിച്ചു 

കെണ്ടിരുന്നപ്പോഠം ചില ശാസ്സ്.യപരറക്ഷണങ്ങ൦ം അ, 

വ൪ ആരംഭിക്ഷകയു ണമായി. ചന്ദ്രനെച്പററി മനുഷ്യര് ഇതു. 

വരെയും അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള നിനേക്കാളെല്പടം ക്രടുതല് കാത്ൃ, 

ങ്ങും ഈ പരര്ക്ഷനങ്ങളില്നീന്നു ലഭിക്കുന്നതാണ്ട”. 

അപ്പ്യോള്ലോൾ [22 ഒരു തരം മഭ്ധൃസ്ഥാനത്തെയാണു കുറിക്കു 

ന്നതു . ഇത്തരമൊരു ദാതൃം അന്തിമമായി സാഭ്ധ്ൃയമക്കിയ: 

ആദൃകലേശഃസ്രുത്തെ ഇതു അനുസ്തരിപ്പി ക്കുകയും ഇപ്പോ 

ടം രൂപപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിപുലീകൃത ശ്രുന്്യാകാശ 

പരൃവേക്ഷണത്തിനുമുമ പഭ്ധതികം ആസൂത്രണം ചെയ്ക്ുകു. 

യും ചെയ്കുന്നുണ്ടു . 

പതിനെട്ടാം തൃുററാണ്ടിലെ ഫ്രഞ്ച് ജ്യോതിശ്ശൂാസ്ര്രമേഞന് 

യോസഫ് ഡി ലാലാന്ഡെ ചന്ദനിലെ ഒരു ഗത്തത്തിനു” 

അദ്ദേഹത്തിന്െറ പേരു നല്കിയീട്ടുണ്ടു്. ചന്ദ്രനെ ചുറര് 

ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയില് ഈ ഇടത്തിന്െറ ഫോട്ടോ. 

എടുക്കുന്നതിനു” ബഫിരാകാശചാരികള് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന. 

ഭാവിയില് ചന്ദ്രനില് ഇറങ്ങാന് സാദ്ധ്യതയുള്ള ഒരു ഇടക 

നി൪ഷ്ണ്ണുയി ഭന്നതിനു വേണ്ടിയാണിത്. ആദ്യകാലത്തെ. 

മനുഷ്യദാത്ൃങ്ങളില് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട വാഫനങ്ങള്ം. 

എഷധിനിയറിംഗിലെ പുതിയ അത്ഭുതങ്ങള് മൂലം 

വളതുഒര വേഗം പഴ്ഖനായിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്ലം, അവ 

കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്ഷത്തെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിക്കുന്നുണ്ടു്.. 

1 



പുതിയ 
വിവരങ്ങള് 

ക0 

ചന്ദ്രനില് ഏതെകുില്യും തരത്തിലുള്ള ജീവനുണ്ടോ? ചന്ദ്ര 

നെന്തു പ്രായമുണ്ടു'? ചന്ദ്രന്െറ ഉത്പത്തി ഏവിടെ നിന്നാ 
ണു ഭൂമിയില് നിന്ന് അടന്നചോയതാണോ? ചന്ദ്രനീ 
ലെ മ്ന്്ീന്െറ ഘദകങ്ങളെന്തെല്പാമാണു് ചന്ദ്രനിലുളമൂ 

തു”....? ഇത്തരം നിരവധി ചോദ്യങ്ങഥം അവരുടെ മുമ്പി 

ലുണ്ടു”. 

24 ,000.000,000 ഡോളവം പതിനായിരക്കണക്കിനു? 

മനുഷ്യരുടെ കായികവും ബുഭ്ധിപരവുമായ കഠീനാദ്ധ്വാ 

നവും ചെലവഴിച്ചു്, ചന്ദ്രനില് പോയി കൊധണ്ടുന്നതു” 
കുറ കിലോഗ്രാം കല്ലംമണ്ണുമാണ്ട്. 

പ്രഥമ പരീശോധനയില്, ഈ മണ്ണില് പം 

ന്നും കണ്ടെത്താന് കഴിഞ്ഞില്പ. ജിവവാഹകങ്ങളായ യായ 

ഗികങ്ങറം കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളും പരഃജയച്പെട്ടു. ഏ 

ലികളിലും മത്സ്യങ്ങളിലും നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങം ച 

ന്രനി-ല ധൂളീ ഭൂമിയിലെ ജിവികളില് യാതെരോേ കുഴപ്പ 

വും വരുത്തുകയീപല്ലെന്ന തെളിയിച്ചു. 

ചന്ദ്രന്െറ മഭ്ധൃരേഖത്തൂ” ().07 ഡിഗ്രീവടക്കുമുളു പ്രദേശ 

ത്തുനീന്നു” ശേഖരിച്ച പാറകളൃം ധൂക്ിയുമാണില (5 കി 

ലോഗ്രാം മല്ലം 120 കീലേധഥ്രോം ധൂക്ളിയും) ശല്ലുകളുടെത്തു 

കൃതിതന്നെ ചന്ദ്രനില് നടക്കുന്ന ഭാതിക പരീവത്തന 

ങ്ങളെക്കുറിച്ചു്” മനസ്സിലാക്കാന് സഹായകമങ്ര്. ചന്ദ്ര 

നില് നിരന്തരമായി വിണുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചെറിയ 

ഉല്ലപമളടെ ആഘതതേത്തിനെെറ അടയാളങ്ങഥം ഈ പാറ 

കളില് കാണാന് കഴിഞ്ഞ. അആഘാതത്തിനെറ ലൂടുമൃൂലം 

പാറ ഉരുകി ഉണ്ടാകുന്ന കണ്ണാടി പാറകളള പചെൊതിഞ്ഞ?ി 

രിക്കുന്നു. 

സാമ്പി& ല്ലെ ഒരു പ്രധാന ഇനം ത്ആഗ്നേയശീച്ചകളാണ്ട്. 

ഉരുകിയ പദാര്ത്ഥങ്ങംം ഘനീഭവഖിച്ചുിട്ടാണ്ട് ത്തൃഗ്നേയ 

ഗിലയുണ്ടാകുന്നതു”. ഭൂമിയില് അഗ്നിപവ്ൃവതങ്ങംം പൊ 

ട്ടിയുണ്ടാവുന്ന ലാവ തണ്ഞത്തു ഇത്തരം ശിലകളുണ്ടാവുന്നു. 

ദ്രമിയിലേതില്നിന്ത്” പിഭിന്നമായ രീതിയിലായിരിക്കും 

ചന്ദ്രനിലെ ആഗ്നേയശിലകംം രൂപംകൊണ്ടതെന്നു കരു 

തപ്പെടുന്നു. ചന്ദ്രനീല് അന്തരിക്ഷകവചമില്ലത്തതുകൊ 

ണ്ടും ധാരാളം മല്ൃകഠം വീണുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വലിയ 

തുല്ക്കകള് ചന്ദ്രന്െറ തുപരിതലത്തിീല് വന്നിടിച്ചുണ്ടാവു 

ന്ന അതൃഷ്ണുത്താല് ഉരുകിയ പഭാത്ഥങ്ങളു'ല് നിന്നാവാം 

ചന്ദ്ൂനിലെ ആഗ്നേയശിലകളുണ്ടാവുക. 



ഭൂമിയിലും, ദ്രമീയില് പതിക്കാറള്ള ഉല്ലയകളിലം കാണു 

ന്ന പല ധത്േക്കളും ചന്ദ്രനിലെ പറേകളില് മുകൂമൃതയോ 

ശാസ്രൂജയ്ഞന്മാ൪ കണ്ടു. ഏററവും അധികം അടങ്ങിയി 

ടമമതു ്രിനോപൈറോക് സിന് (ക്ത്സിയം, മഗ്നീഷ്യം 

ഇതുമ്മു ഇവയുടെ ഒരു സിലിക്കേറവ് ) ആണ്ട. 

നാല്പതു മുതൽ അന്പത്തു൨രെ ശതമാനം ഇരുപത്തിയഞ്ച്, 

മുതല് മുപ്പത്തിയഞ്മുശതമാനം ൨രെയുമ്ള. പ്പാജിയോഷ്കു 

സ് (ദസാഡിയം, കാത്സിയം, അലുമിനിയം ഇവയുടെ 

സിലിക്കെറ൨), പത്തുമുതല് ഈപതുവരെയുള്തു ഇത മനൈ. 

റ൨” ഏന്നിവയാണു” മറവ് പ്രധാന ധാതുക്കംം. ട്രോയി 

ലൈറ്റ് (അയണ്സ൦ം ഫൈഡ് ) ക്രീസ്റ്റാബലെറ്റ് (സ്സിലീ 

ക്ക൯ ഡയേക്രൈഡ്), ഒലിവിന് (മഗ്നീഷ്യം, ഇതുയ്മു് 

ഇവയുടെ സിലിക്കേറവ), ഇതമ്പു” ഏന്നിവയും ചന്ദ്ര 

നിലെ പാറകളില് കാണാന് കഴിഞ്ഞ. ഭൂമിയില്യം ഉല്ല 

കളിലും വളരെ ക്റഞ്ഞുതാതില് മാത്രം കാണറേകൂകൂ 

ഇല്മനൈറവ് ചനനില് വളരെയധികം കണ്ടതു” ശാസ്്രു 

മാഞന്മാരിീില് അത്ഭുതം ഉളവക്കോി. ഭൂമിയിലുള്ളുതീ 

ന്െറ ആറിരട്ടിദയാളം ഇതഅമനൈറവ് ചന്ദ്രനിലുഞ്ടു. 

ചനൂനീലെ ധാതുക്കളില് ക്രിന്റുല് ജലം ട്ടം തന്നെയില്ല. 

ഇര ധാതുക്കളുണ്ടാട കാലം മുതല് ചന്ദ്രനില് ജലം ഉണ്ടാ 

യിരുന്നില്ല എന്നതിനു തെളീവാണിതു'. 

ചന്ദധ്മദിയില് അന്പതു ശതമാനത്തോളം കണ്ണാടിത്ത 

രികളുണ്ടു. പത്തു മുതത് പതിനഞ്ചു സെന്റീമീററര് വരെ. 
തആആഴത്തിലണ്ട് സ്ഫടികത്തരികംം ക്രടുതലുളമതു”. ഇത്ര 

യധികം സ്ഫടികം അടങ്ങിയിട്ടുമമുതും പ്രത്യകം ശ്ര 
കോയമാണ. അതുപോലെതന്നെ വിസ്കുയകരമ്നേ”, ചന്ദ്ര 
നിലെ പദാത്ഥങ്ങളുടെ രാസഘടനയും ഹൈഡ്രജന്, 
മുതല് യുൂറേനിയംവരെ തെഴ്ണ്ുററിരണ്ടു മൂലകങ്ങളു ണ്ടു 

ഭൂമിയില്. ചന്ദ്രനിലാകുളട്ട, ഇതില് അവപതെണ്ണം മാത്ര 

മേ കാണാന് കഴിഞ്ഞളമ. ഇതീല് തന്നെ വൃക്തമായീ 
തിരീച്ചറിയനന്െ കഴിഞ്ഞവ മുപ്പതെണ്ണുമാണ്. ബാക്കിയു 

ഉമുവ പ്രഥമ പരിശോധനയില് തീരിച്ചുറിയാന് വയ്യാത്ത 
ത്ര കുറഞ്ഞ അളവിലേ ചന്ദ്രനീലെ മണ്ണില് അടങ്ങീയീ 

ടഒ8.. പല മൂലകങ്ങളും ഒരേ അളവിലല്ല ദ്രമീയിലും ചന്ദ്ര 
നിലും കാന്പ്പെടുന്നതു”. ടൈററാനിയം, സീര്ക്കോണ 
യം, യിടിയം ഏന്നീ മൂലകങ്ങം ഭൂമിയിലേതില് ക്രടടത 
ലുണ്ടു ചന്ദ്രേപരീതലത്തില്. ഇതേ സമയം, ഇതയ്യ, മ 
ഗ്നീഷ്യം, നിക്കല്, കോബാാട്ട്” തുടങ്ങിയവ ഭൂമിയിലു 

ക] 



മുളതിനേക്കാറം കുറവാണ്ട്. വത്തീയം (190) ബിസ്ത 

ത്തു, താലിയം, ലിതിയം, സോഡിയം, ചൊടസിയം 

൨ബീഡീയം, സീസിയം, ഫ്റാന്സിയം ഏന്നി മൂലക 

ങ്ങളും ചന്നില് വളെ കുറവായിട്ടേ കാണന് കഴി 

ഞ്ഞമമ.. അതിലും നന്നേ കഷറവാണ സ്വര്ണ്ണവും വെള്ളി 

യൂം! 

ബഹിരാകശേത്തു നിന്നവരുന്ന, ഹാനികരങ്ങളായ എല്പാ 

റേഡിയേഷനുകളില് നിന്നും ഭൂമിയെ സകരക്ഷിക്കുന്നതു് 

ഭമയുടെ അന്തരീക്ഷവും കാന്തമണ്ഡലവും ക്രടീയാണ്ട്. 

ചന്ദ്രനില് ഇവ രണ്ടുമില്ലാത്തതിനാല്ൽ ചന്ദമണ്ഡലം കേ 

സ് മിക്രശ്മികളുടേയും സരരവതേങ്ങളുടേയുമാഘതേ 

ത്തിനു വിധേയമാണ് ഏപ്പോറും ചന്ദധൂളിയിലേയും ശി 

ലോപരിതലങ്ങളിലേയും മയര൪ന്ന വാതക സാന്ന്ഭ്ധ്യം 

ഇതിനു തെള്ലിവാണു. റ? ൧ൃടാക്കിയടപ്പാ€ം 

ബഹിര്ഗ്ഗമിച്ച വാതകങ്ങം ഭൂമിയുടെ അത്തരീക്ഷത്തി 

ലുള്ളവയില് നിന്നു വിഭിന്നമായിരുന്നു. സാരലാതകത്തി 

ലുക്ളതായി കരുതടപ്പടുന്ന വാതകങ്ങളു മായി അവക്കു വള 

രെ സാമൃമൂണ്ടു”. ഹിഖിയം, നിടയാണ്, ആ൪ഗോണ്, ശ്രി 

പ്ട8േ:ണണ്, സിനോണ് ഏുന്ന് വാതകങ്ങളുടട ചില സ്ഥാ 

നിയങ്ങറം കാണാന് കഴിഞ്ഞ. കോസ്മിക് രശ'മിക 

ടെ പ്രവ൪രത്തനം മൂല മുണ്ടായവയായിരിക്കാം ഇവയില് 

ചിലതെന്നു കുതത്തുന്നു. അവയെക്കുറിച്ചു ള്ളു വിശദമായ 

പഠനം കോസ്ക്രശ'മികളെക്കുറിച്ചു ക്രടുതല് മനസ്സി 

ലാക്കാ൯ സഹായിച്ചേക്കും. 

ി 

ചനനിലെ പടറകകളില്ലള്ള തേജോദഗാരിമൂലങ്ങളെക്കു 

റിച്ചു നടത്ത്യ പഠനങ്ങളില് നിന്നു് ഈ ശിലകലം ക 

ട്ടിയായിട്ട് ്രു0)-.00 കോടി വരഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടാവമെന്നു 

അനുമാനിക്കുന്നു. ഭൂമിയില് ഉത്രയും പ്രായക്കൂടുതലുള്ള 

പാറകറം ഇല്ലതന്നെ. ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചു നടക്കുന്ന 

ഗവേഷണങ്ങം ചന)ന്െറ പ്രായത്തിലേക്കു തന്നെ ധെളി 

ച്ചം വീശീയഷേക്കാം. 

ചന്ദ്രനിലെ ഈ പാറകളെക്കുറിച്ചു നടത്തിയ ഗവേഷ 

ണങ്ങളില് നിന്നുകിട്ടിയ അറിവുകളുടെ വെളിച്ചത്തില് 

ഭൂമിയുടെ ഏകമുപഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന പല ധഠ 

രണകളും മാററിയെഴുതാന് ശസ്സ്രേജ്ഞെന്മാര നീഭബന്ധി 

തരായിരിക്കുകയാണു. പ്രപഞ്ചത്തിന്െറ നിഫൂഡതക 

ളിലേക്കു മനുഷ്യന് കടന്നുകയറിക്കൊണ്ടിരിക്കന്നു! 



കേരളവ്യം 
ചന്ദ്രനും 

ഐതിഹാസികമായ അപ്പ്പോളോ ചന്ദ്രദാത്ൃയങ്ങൂടെ വീ 

ജയങ്ങള്ക്ക് കേരളത്തിന്െറ തിരദേശത്തളകു ചവറ എ 

ന്ന സ്ഥലം അഭിമാനകരമായ പങ്കവഫിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

അപ്പോളോ യാത്രയുടെ ടെലിവിഷന് ഫോട്ടോകള് എടു 

ക്കുവാന് സാധിച്ചതു” ക്യാമറ ലെന്സുകളില് ല൯താനം 

എന്ന അപൂര്വ്വ മൂലകം ഉപയോഗിച്ചതുകൊണ്ടാണു”. 

അമേരിക്കയ്ത്റ് ഈ ലന്താനം ജപ്പ്ാനാണു” നല്കിയതു”. 

കേരളത്തീലെ ചവറയില്നിന്നു ജപ്പാനു ലഭിച്ച ലന്താ 

നമാണു് ജപ്പാ൯ അമേോിക്കന്ത്ു നല്കിയതു”. 

എട്ട് അപ്പോളുകള് കൂടി 

ഈ അറിവുകളും ബഹിരാകാശാചാരികളുടെ അനുഭവ 

ങ്ങളും അടുത്ത മുന്നു വര്ഷത്തിനുളളില് എട്ടു” അപ്പോളോ 

ദാത്ൃങ്ങള്കൂടി ആസുത്രണം പെയ്യാന് സഹായിക്കും. 

അപ്പപോളേ-11-ലെ മുന്നോടികള് അവരുടെ വാഹന 

ത്തില് നിന്നു് അധികം ദൂരെ പോകാന് തുനിഞ്ഞില്ല. എ 

ന്നാല്, അപ്പ്യോല്ലോ 12-ല് ഉണ്ടായിരുന്നവര് ബഹുശതം 

വാര ദുരെ വരെ നടന്നുപോയി. ഭാവിദദത്യങ്ങളില് 

ജിപ്പുപോലള്ള ഒരു കാര്കൂടി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരി 

പാടിയ്യണ്ടു്. ചന്ദ്രനില് അനേകമൈമല് സഞ്ചരിക്കാന് 

ഇയ കാര ഉപയോഗപ്പെടുത്തും. വിവിധ പഠനങ്ങളില് 

നിന്നു ലഭിക്കുന്ന അറിവുകള് വച്ചുകൊണ്ടു” പടങ്ങള് 

തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെയായിരിക്കും അവര് 

ഈ കാറില് സുംഖ്ഖരിക്കുക. ഓരോ സന്ദര്ഭത്തിലും പഴയ 

ചോദ്യങ്ങള്ക്കു ഉത്തരം കിട്ടുന്നതോടൊപ്പം പുതിയ ചോ 

ദ്യങ്ങള് ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടു്. 

ഒരു സഞ്ചാരത്തിനും ആദ്യം ചന്ദ്രനില് ഇറങ്ങിയ സഞ്ചാ 

രത്തിനുണ്ടായിരുന്നതു പോലുള്ള ബഹുജനശ്രദ്ധ ലഭിക്കു 

കയില്ല. എന്നാൽ പ്രപഞ്ചത്തിന്െറ പവ്യാമിശൂതകളെ 

പ്പററി അറിയാന് ജിജ്ഞാസയുള്ളവരെ അവ അന്തമില്ലാ 

തെ വശി്കരിച്ചുകെ: ണ്ടിരിക്കും. 

ച 



ദു%ുത്സധ ത്രധ്ധയ്ഠഠ ഡ്ര്രധ്ഴഈ തയ ടരഥ 



തത ത്യ ൭൭ ഡ്രഠഭ്യഇധേകസ 
പഴക്കമളക്കാന് ഒരു പുതിയ ഉപായം 

ഡാധാധഡഥ ഭര്രതര്മടഥ 
അടുക്കളയിലെ വാസനകൾ 

വവിരാവസ്തു ഗവേഷകര്ക്കും ചരിത്ര 
വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കും ആധുനിക ഭാതി 

ക ശാസ്ത്രം നല്കിയ ഒരു സംഭാവന 

യാണു് റേഡിയോകാര്ബണ് കാല 

മാപനം. 500 മുതല് 30000 കൊല്ലം 

വരെയുള്ള പഴക്കം ഈ സമ്പ്ൃദായം 

വഴി എതാണ്ട് കൃത്യമായി കണക്കാ 

ക്കാം. ഇതിംന്റ ഉപജ്ഞാതാവായ 

വില്ലാരഡ് എഫ് ലിബി എന്നശാ 

സ്ത്രജമ്ഞേനു” 1900-ല് നോബല് സമ്മാ 

നം ലഭിച്ചു. 

കാര്ബണും റേഡിയോ 
കാര്ബണും 
നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു 

പദാര്ത്ഥമാണു'” കാര്ബണ്. ആഭ 

രണാവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ചില തരം 

അമൂല്യരത്തങ്ങള്, പല്ല മുതല് പാറ 

വരെ തുളക്കാനുള്ള കറുത്ത ഡയമണ്ട്, 

ലെഡ് പെ൯സിലിലെ ഗ്രാഫ്ൈററ് 

തിവണ്ടി ഓടിക്കാനുള്ള കല്ക്കരി, പ 

ല്ല തേക്കാനുള്ള ഉമിക്കരി-ഇവയി 

ലെല്ലാമുള്ള 

ബണ്. അസാമാന്യമായ സംയോജന 

ശേഷിയുള്ള ഈ മൂലകം ഹൈഡ്രജന്, 

ഓക്സിജന്, നൈട്രജന് എന്നിവയുമാ 

രാസമൂലകമാണു് കാര് 

യി പല തരത്തില് കൂടിച്ചേന്ന് ഏ 

താണ്ടട് ഒരു മില്യണ് ജൈവ രാസിക 

ങ്ങളെ സൃഷ്യിക്കുന്നു! 

കാര്ബണ് അണുവിന്െറ കേന്ദ്രത്തില് 

6 പ്രോട്ടോണുകളും 6 ന്യൂട്രോണുകളും 

ഉണ്ട്. ഇവയ്യ്യ് ചുററും വൃത്ൃസ്തപുപഥ 

ങ്ങളില് 6 ഇലക്ട്രോണുകള് സദാ 

കറങ്ങിക്കൊണ്ടി രിക്കുന്നു. ഇതാണ്ട് 

കാര്ബണ് 12. ഇതില് നിന്നു് രസ 

വൃത്്യാസമില്ലാത്തതും, എ 

ഉമ്ളതുട 
ആയ അസാധാരണ കാര്ബണ് അണു 

ക്കള് ഉണ്ടു്. 

പ്രോട്ടോണുകളും 

ഉള്ള ഇതിനെ കാര്ബണ് 14 അഥവാ 

പരമായി 

ന്നാല് തേജപ്രസരണ ഗുണം 

അണുകേന്ദ്രത്തില് 6 

് ന്യട്രോണ്കളം 

കാര്ബണെന്നു റേഡിയോ വിളി 

ക്കു ന്നും 

റേഡിയോ കാര്ബണ് 
ജനനം 

ബാഫ്യാകാശത്തു നിന്നു പ്രവഹിക്കുന്ന 

തുംഇന്നും ഏറെക്കുറെ അജ്താതമായി 

ത്തടന്നെ വത്തിക്കുന്നതും ആയ ഒരു പ്ര 

തിഭാസമാണു” പ്രപഞ്ച രശ്മികള്. 
ഇവ ഭൂമിയുടെ അന്തരാക്ഷത്തില് ന്യൂ 

ടോണുകളെ സ്തൃഷ്യിക്കുന്നു. ഈര്ജ്ജുവാ 

കയി 



ഹഫികകള്ായ ഇവ വായുവിലെ വന്ഘ 

ടകുമായ ൭ നെടടജുനുമായി കൂട്ടി മുട്ടുന്നു. 

തല്ഫലമായി റേഡിയോ കാര്ബണ് 

ജനിക്കുന്നു. അണുകേന്ദ്രത്തില് 7 ന്യ 

ഉമ 
പ്രപഞ്ചരശ് മികള് 

ട്രോണുകളും 7 പ്രോട്ടോണുകളും 

മനൈട്ജജ൯ 14, 

സൃഷ്യിച്ച ഒരു ന്യൂ ടോാണിനെ സ്വീക 

രിക്കുന്നും ഉടന്തന്നെ ഒരു പ്രോട്ടോ 

ണനെ പുറം തള്ളുന്നു. പ്രോട്ടോണ് 

പുറത്തപോയാല് നൈട്രജന് നൈടജു 

നല്ലാതാകുന്നു. ഇപ്പോശ ആ അണ 

കേന്ദ്ര ത്തിലുള്ളതു് 6 പ്രോട്ടോണുകളും 

8 ന്യൂട്രോണുകളും ആണ്. ഇതാണു" 

നമ്മുടെ കഥാനായകനായ റേഡിയോ 

കാര്ബണ്. ഇതിംന്ര ജനസംഖ്വേവള 

രെ കുറവാണു്. ഒരു മില്യണ് മില്യണ് 

കാരബണണെക്കളുടെ ഇടയില്, കേവ 

ലം ഒരു റേഡിയൊ കാര്ബണ് അണ 

മാത്രമെ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ള. 

റേഡിയോ കാര്ബണ് 
സസ്യങ്ങളിലേക്കു് 
പ്രകൃതിയില് മിക്ക മൂലകങ്ങളും ഏ 

കാന്ത വാസം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. മററു 

്ളവയ്യമായി കൂടിച്ചേരന്നിരിങ്ങാനാ 

ണു” അവയുടെ 

൩. നമ്മുടെ റേഡിയൊ കാ൪ബണ്ഓാ 

സഹജമായ വാസ 

ക്രിജനുമായിച്ചേന്ന് റേഡിയൊകാര 

ബണ് ഡയോക്ലൈഡു് ആയി മാറുന്നു. 

കാര് ഇതു” വായുവിലെ സാധാരണ 

ബണ്ഡയോക്കഷ്ലൈഡ്മിയി നല്ലവങ്ജതൂം 

ഇളകി മറിഞ്ഞു” വായു മണ്ഡലത്തില് 

തുലൃമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. 

* സസ്യങ്ങള് പത്ര സുഷിരങ്ങള് മുഖേന 

കാര്ബണ്ഡയോഴെറ്റുഡിനെയും നീ 

രാവിയെയ്ും വലിച്ചെട്ടത്തു് ക്ലോറോ 

ഫില്ലിന്െറ സഹായത്തില് തേഷസ്സങ്ക 

ലനം നടത്തി കാര്ബൊഫൈസ്റേറവ് 

സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന, ഈവിധം ഭക്ഷണം 

കൂ6 

ഉഞ്ടാക്കുന്നതിനിടക്ക് റേഡിഭയാ കാര് 

ബണും സസ്യങ്ങളില് കയറി കൂട്ടന്നു. 

അവിടെ നിന്നു” ചൂഗങ്ങളിലേക്കും മനു 

ഷ്നിലേക്കും. 

മരണാനന്തരം 

മരണം ഒരു നാള് നമ്മേയെല്ലാപോിടി 

കൂടം. സസ്യങ്ങളും മരങ്ങളും വിഴ്ണമ. അ 

പ്ലെങ്കില് അവയെ ആരെങ്കിലും വെട്ടി 

വര്ക്ശൂഠ. മൃഗങ്ങളും മനുഷ്യരും മൃതിയട 

യം. അതോടെ റേഡിയൊ കാര്ബണ് 

ശരിഠത്തിംലക്ക് കയറാതെയാകുന്നു. 

കാരണം മരണശേഷം ഭക്ഷണം വേ 

ണ്ടെന്നതാണു്. അകത്തു” നില്പ്പുള്ള 

റേഡിയൊ കാര്ബണ് ആകട്ടെ അതി 

ന്െറ സ്വതസിദ്ധമായ ക്ഷയ നിയമം 

അനു രിച്ചു” വിഘടിീക്കുന്നു, 

മുഷികസ'ത്രി വീണ്ടം 
മുഷിക സ്ത്രി 

റേഡിയൊ കാരബണ് അണു വിഘടീ 

ച്ചാല് നൈടജനായി മാറുന്നു. അതി 

ന്െറ അണുകേന്ദ്രത്തിലെ ഒരു ന്യൂ 

ടോണ് പ്രോട്ടോണും ഇലക്ട്രോ 

ബം ആയി മാറുന്നു. ഇലക്ട്രോ 

ണാകടട്ട ഉടന് സ്ഥലം വിട്ടന്നു. ഇ 

പ്പോശ അണുകേന്ദ്രത്തില് ഉള്ളതു” 7 

സ്യൃട്രോണും ആ 

കാ൪ബണി 

പ്രോട്ടോണും 7 

ണ്. ഇതു റേഡിയോ 

ന്നു” ജനനഭ നല്ലിയ നൈട്രജന് 14 

ആണു്. ഒരു പ്രത്യക റേഡിയൊ കാര് 

ബണ് അണുവെട്ടുത്തു് അതെപ്പോള് 

വിഘടിക്കു മെന്ന് ചോദിച്ചാല് ഉത്ത 

രാമുട്ടിപ്പോകം. എന്നാല് ഒരു ഗ്രാധ 

റേഡിയോ കാര്ബണ് 5700 കൊല്ലം 

കഴിഞ്ഞാല് അരഗ്രാം ആയി ചുരുങ്ങും. 

11400 കൊല്ലും കഴിഞ്ഞാര ൭ ഗ്രാം 

ആയി ചൃതങ്ങും, ഒരു തേജോ പ്രസര 



പദാത്ഥിന്െറ പരിമാണം പകതി 

ആയി ചുരുങ്ങാന് എടുക്കുന്ന കാലയള 

വിനെ അതിന്റെ അര്ഭ്ധ ജിവിത 

കാലം എന്നു” പറയുന്നു. റേഡിയൊ 

കാര്ബണിന്െറ അര്ദ്ധ ജിവിത കാ 

പം 5700 കൊല്ലം ആണു്. 

വിഘടന സമയത്തു് റേഡിയോ കാര് 

ബണ് അണുകേന്ദം ഒരു ഇലക്ട്രോ 

ണിനെ വിസര്ജ്ജിക്കുന്നുഭവന്ന് നാം 

കണ്ടു. ചലിക്കുന്ന ഇലക് ടരോണുകമെ 

ബിററാ കണികകള് എന്നു വിളിക്കു 

ന്നു. സൂക്ഷ്മവും സങ്കാരണ്ണതും ആയ 

ചില ഇലക്്ദോണിക്ക് ഉപകരണ 

ങ്ങള് കൊണ്ടു” ബിററാ കണികകളെ 

എണ്ണി അതില് നിന്ന് കാര്ബണ് 14 

ഒ൯റ പരിമാണം കണക്കാക്കാം. എള 

പ്പമുള്ള ഒരു ഉദാഹരണം എട്ടക്കാം. 

5700 കൊല്ലം ..പഴക്കമുള്ളതും കേട്ടവ 

രാ൭തെ സൂക്ഷിച്ചതും ആയ ഒരു മുതശര। 

രം ഉണ്ടെങ്കില് അതിന്െറ കാരബണ് 

14 പരിമാണം കണക്കാക്കുക. ഇന്നു” 

നമ്മുടെ ശര്രത്തില് ഉള്ളതിധന്റ പ 

കുതിമാത്രമെ അതില് കാണുകയുള്ളു. 

ഈ സമ്പ്യദായം ഉപയോഗിച്ചു് വി 

സ്നോണ്സിണ് ഹിമപാതം 11200 

മുമ്പ് ഉണ്ടായതാണെന്നും 

ഫോര്ട്ട് റോക്കു" ഗുഫയിലെ ചെരുപ്പു 

കാല്ലം 

കള്ക്ക് 9000 കൊല്ലും പഴക്കമുണ്ണെ 

ന്നും പാലസ്തീനില് നിന്നു് കണ്ടെത്തി 

യ ഒരു വിശൂദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്െറ ലി 

നന് ചട്ടക്ക് 2000 കൊല്ലും പഴക്കമു 

ണ്ടെന്നും സ്ഥാപിക്കാന് കഴിഞ്ഞു. 

,ഇന്നു്”് ലോകത്തിന്െറ നാനാഭരഗത്തും 

ആയി 40 ഓളം പരിക്ഷണശാലക 

ളില് റേഡിയോ കാര്ബണ് കാലമാ 

പനം നടത്തുന്നുണ്ട്. പഴക്കം നിര് 

ബ്ലയിക്കപ്പെട്ട വയ്ക്കക്കളുടെ പട്ടിക 

അനുദിനം വര്ദ്ധിച്ചുവരുന്ന. ഇന്ത്യ 

യില് ടാററാ ഇന്സ്റ്റിററ്യൂട്ട് കാഫ് 

ഫണ്ഡമെന്െറല് റിസേര്ച്ചു് എന്ന 

സ്ഥാപനത്തില് ഫാരപ്പപ സംസ്ല്ലാരത്തി 

ന്െറ കാലമാപനത്തിന്ന് സ്കൃത്യര്ഹ 

മായ ചില പരിക്ഷണങ്ങള് നടക്കുക 

യയണ്ടായി. 

അടുക്കളയിലെ ചില 
വാസനകള് 

അട്ടക്കളയില് നിന്നു” പലതരം വാസ 

നകള് ഉയരാറുണ്ട്. ചിലവ വായീല് 

വെള്ള മൂറിക്കുന്നു. മററു ചിലവ ദ്ദസ്സ് 

ഫമാണ്ു്. ഇതിന്നു പിന്നില് രസ്കു 

രമായ ചില സത്യങ്ങളുണ്ട്. 

മുട്ടക്കൂസ് (കാബേജ്) അടുപ്പത്തു വെ 

ചു” തിളപ്പിക്കമ്പോശ ഒരു പ്രതേക 

ഗന്ധം ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതിനു കാരണ 

മെന്തു 7? ഒരു ഗന്ധക സംയ്യക്തമായ 

[9 മീതൈല് സിസ്റ്റീ൯ സൾള്ഫോ 

ഗ്ലൈഡ് വിഘടിച്ച് ഡൈ മീമൈല് 

സള്ഫൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇതു” ബാ 

ഷ്പശിലമായതിനാല് വായുവില് 

കയറഠി കൂടി മൂക്കിലെത്തി ഗന്ധം ഉ 

ണ്ടാക്കുന്ന. 

വേവിച്ച മാംസത്തില് നിന്നു” പുറ 

ത്തു വരുന്ന മറെറാരു സള്ഫര് സംയയ്യേ 

ക്തമാണു' മീതൈല് സള്ഫൈഡ്. 

പുതിയ വെണ്ണയുടെ രുചികരമായ വാ 

സനക്ക്”* കാരണം ഡൈ അസററില് 

എന്ന രാസികമാണ്ട്. 

വെയിലത്തു വെച്ചു് ചൂടാക്കിയ പാ 

പ്രത്യേക വാസനയ്യണ്ടു്. 

ബിററാ മിതെല് 

ലിന്നു” ഒരു 

ഇതുണ്ടാക്കുന്നതു് 

മെര്ക്കാപ്റെറാ പ്രപോപ്പിയൊണാള് 

ഡീ ഫഹഫൈഡാണ്ട്. 

മീനില് നിന്ന് അമിനുകളുടെയ്യം മുട്ട 

യില്നിന്ന് ഗന്ധകത്തിന്െറയും ഗ 

കൂ 



സ്വം ഉയരുന്നു. ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കു 

സ്പോഴ്ചം ഭക്ഷിക്കു നോഴ്ചം ഈ വാസന 
ക തങ്ങിനില്ലുന്നു. 

ക് മണുത്തിരിക്കു മ്പോള് എണ്ണുകള്ക്ക് ക 

ധനമായ വാസനയില്ല, ചൂടാക്കിയാല് 

വാസന പൊങ്ങുന്നു. പുകഞ്ഞ എ 

ഇൂക്കു' കൊഴ്ചപ്പിന്െൌ വാസനയയണ്ടു, 
എണ്ണയില് മത്സ്യം 

ത്സൃത്തീനേറയും എണ്ണയുടെയും ഒരു 
പ്രതേക വാസന ഉണ്ടാകുന്നു, 

വറക്കമ്പോള് മ 

ഉള്ളിയിലും വെളളമുളിയില്ലം ഡൈ 

അല്ലില് സശള്ഫെഡുണ്ടു്. അല്ലില് 

ഭപ്രാപ്പിതല് സള്ഫൈഡും കാണാം. 

രണ്ടിന്നും തറക്കുന്നതും തങ്ങി നില്ലയന്ന 

തുമായ വാസനയ്യണ്ടു്. 

കാപ്പിക്കുരു വേണ്ടപോലെ വറുത്താല് 
ആസ്വാദ്യമായ മണമാണു്”. എന്നാല് 

വറുത്ത് കരിച്ചാല് ക 

ഫേന് വിഘടിച്ചു” പലതരം ദുര്വാസ 

അമിതമായി 

നകഗ് ഉണ്ടാകും. 

ഇനിയ്യം ധാരാളം അട്ടക്കൂു വാസന 

കള് ഗവേഷണ തല്ലരരെ ആകര്ഷി 

ക്കു ന്നവയായുണ്ടു. 

പാമ്പുകള് ഭക്ഷണമേശയില് 
തബണുയ്ല്ൂകാലത്തു പാമ്പിനെ കാണുന്ന മാത്രയില് ഭക്ഷണക്കൊതീയനായ 
പ്യൂതു ചൈനക്കാരനെറയം വായില് വ്വെള്ള മൂറുകതന്നെ ചെയ്യും. 
തണുപ്പകാ-ത്തു പാമ്പ്യ രക്ഷണം പൊതുവേ 
സനസ്ത്ക് ഏററവും സ്വാദിഷ്ടമായ കൊഴ്ചപ്പ് 

ഈ കാലത്തായതുംകാണ്ടാണ്ട്. ന്നതു് 

പ്രിയംകരമാകുന്നതു മനുഷര 

പാമ്പകള് സംഭരിച്ചു വന്തു 

പാമ്പുകളെ തചചിച്ചുനോക്കാനുള്ള ഒരവസരവും ചൈനക്കാര നഷ്ടപ്പെട്ട 
ര്ത്ത റില്ല. കാരണം പാമ്പുകള്ക്കു മഹത്തായ ഓഷധവിരൃയമുണ്ടെന്നു്” അ 
വര വിശ്വസിക്കുന്നു. പാമ്പിനെ ഇറച്ചി വളരെ പോഷകമാണെന്നതാ 

ണ് പ്രധാന കാരയം. പാമ്പിനെ പിത്തനിര്൪ വാതരോഗികള്ക്കു വളരെ 
വിശേഷ പ്പെട്ടതാണെന്നാണു” വിശ്വാസം. 

വിദഗ്ദ്ധ വെയിററര് നിങ്ങളുടെ കണ്മുന്നില്വച്ചു പിത്തനിര് എടുക്കുന്ന 
ജോലിയില് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രികരിക്കുന്നു. പിത്തനിര് സഞ്ചിയില് അയാള് ഒരു 

സുഷിരമുണ്ടാക്കി ആ പിത്തനിര് മുഴുവന് ഹ്ലാസ്സ്റഏിലേന്ക്ക് ഈററിയെട്ടക്കു 

ന്നു. ഒരു പ്രത്യക ചൈനിസ് മദ്യംക്ൂടി അതില് കൂട്ടിച്ചേരത്താല് അ 

തൊരു വിവ ജ്ൂപാനീയമ തി. 

മ്പുഭക്ഷണത്തിനു മുമ്പ പതിവായി കഴിക്കുന്ന 

എത്ര പലിയ വാതരോഗത്തെയും മാററാന് ഈ പാനിീയത്തിനു ണാതു”. 
കഗിവ്ൃണ്ടെന്നാണു സങ്കല്പം. 

ഇതു നിങ്ങള് കുടിക്കുന്നു൦മീകല്ചൊരു പാ 

ഒരു വിരേചനപാനീയമാ 

അടടക്കളയില് വിദഗ്ദ്ധരായ പാചകക്കാര് രുചികരങ്ങളായ വിഭവങ്ങള് 

പാകം ചെയ്യു കയാണു”'. പാമ്പുകളെ വേവിച്ചും, ചട്ടം വറത്തും, ആവി 

യില്വച്ചു പാകം ചെയ്യം, ഉപ്പിലിട്ട വി വിധതരത്തിലൂള്ള വിഭവങ്ങള് 

അവര തയ്യാറാക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ സ്വന്തം റെസ്റ്റോറന്റുകള് സന്ദര്ശിക്കുന്ന 

അതിഥികള്ക്കു മാത്രമല്ല പാമ്പു പാചകം നടത്മാത്ത മററു റെയ്ക്റോറന്റു 

കള്ക്കും അവര് ആ വിഭവങ്ങളെല്ലാം സപ്ളൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. 

പാമ്പിനെറഠ പിത്തനിീര നിങ്ങള് 

അല്പം ആശ്വാസം 

നിങ്ങളുടെ കോപ്പുകളില് നിറയ്ക്കുകയായിരിക്കു. 

ആസ്വദിക്കുകയം 

അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യമ്പോള് അവര് പാമ്പി൯സുപ്പു 

വാതരോഗത്തിന് 

മുറത്തുള്ള ഒരു ചൈനിസ് 

ഭക്ഷണത്തിനിടപ്ലു രണ്ടു തവണയെങ്കിലും സൂപ്പ ലഭിക്കു ന്നതാണു”. 

29, 



“സസ്യ 3൩ തൃത്തിനൊരു മുഖവുര '” എന്ന 

പേരില് ഒരു കൊച്ചു പ്രബന്ധം തയ്യാറാക്കി 

1729ല് ലീനിയ (11നനഭദധട), പണ്ഡിതനായ 

സെല്സീയ ((ലേമധട) 9 സമര്പ്പിച്ചപ്പോഠം, 

സ്വന്തം ദാമ്പത്യത്തിനു വേണ്ടി അതിലും പ്രാ 

ധാന്യമേറിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം ആ യുവാവു” എഴുതാ 

നിടവരുമെന്നു” ആരും കരുതിയിരിക്കയില്ല. 

കവിതാത്മകമായ ശൈലിയില് ചെടികളുടെ 

ലൈംഗിക ജീവിതം വിവരിച്ച ആ ചെറുപ്പ 

ബന്ധം സെല്സിഷക്കു നന്നെ പിടിച്ചു. 

സ്വീഡന്കാരനായ കാഠം ലീനിയയുടെ ചരി 

ത്രം വളരെ രസാവഹമാണു”. ഒരു കുഗ്രാമത്തി 

ലെ പാതിരിയയടെ മകനായി 1707ല് ലീനിയ 

ജനിച്ചു. പ്രധാനപ്പെട്ട വഴിത്തിരവുണ്ടായതു” 

നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രബന്ധം രചിച്ചു” ഉപ് 

സാല സര്വ്വകലാശലയില് കയറിയപ്പ്പോഴാ 

ണ്. അദ്ദേഹത്തിന്െറ രണ്ടാമത്തെ വര്ഷമാ 

യപ്പോഴേക്കും അന്നു സസ്യശാസ്ത്രം പഠിപ്പിച്ചി 

രുന്ന റൂഡ്ബെക്കിനു വയ്യാതായി. സര്വ്വ 

പ്പീലെ തന്െറ ധീരപരാക്രമങ്ങളെപ്പററിയും 

മററു ലേഖനങ്ങളെഴുതി ചുളവില് പേരടിച്ചു! 

ലാപ്പുകാരുടെ വിചിത്ര വേഷത്തില്, റെയ് 

ന്ഡിയറിന്െറ തോലകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ 

ചെണ്ടയും മററും കെട്ടിതുൂക്കി, 

ഒരു ദിവസം അന്നാട്ടുകാരനായ ഒരു മൈനിങ്ങ്” 

ഡോക്ൃരുടെ മുന്നില് ലീനിയ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട. 

ഉദ്ദേശം, സാറ ലിസ മൊരിയാ യെ കല്യാണം 

ചോദിക്കലായിരുന്നു. 

കോ 

ട്ടം ചെറിയ 

കഴിക്കാന് അനുവാദം 

1734ല് ഫലയനില് നടന്ന ക്രിസ്തുമസ് ആഘോ 

ഷങ്ങാംക്കിടക്കാണുു” ലീനിയ സാറയെ കണ്ടു 

മുട്ടിയതു”. താന് കണ്ടതിലേക്കും വെച്ചു് ഏ 

ററവ്യം സുന്ദരമായ പുവിതാ വിടര്ന്നു നില്ക്കു 

ന്നു എന്നല്ല ലീനിയക്കു തോന്നിയതു്. മറി 

ച്ചു” വിടരാന് വെമ്പുന്ന ഈ പെണ്കൊടിക്കു”” 

ഏതു പുമൊട്ടിനെക്കാളം ചന്തമുണ്ടല്പലോ എന്നാ 

ണു”! സമയം ഏതായാലും വെറുതെ കളയാ 

തെ ലീനിയ സാറയോട ചോദിച്ചു: “ “എന്നെ 

കല്യാണം കഴിക്കാമോ?” ” 

ഒരു ദാമ്പത്യവും ഒരു ശാസ്ത്ൃഗ്രന്ഥവും 

കലാശാലയൂടെ ബൊട്ടാണിക ഗാര്ഡനില് 

ആകെ 200 സസ്യയങ്ങളാണു”് അന്നുണ്ടായിരുന്ന 

തു്. ലീനിയ അദ്ധ്യാപനത്തിന്െറ ചുമതല 

ഏറെറടുത്തു. ക്യാസ്റ്റില് 80 വിദ്യാര്ത്ഥികരം 

മാത്രം ഹാജരായിരുന്ന അവസ്ഥ ക്രമേണ 

മാററി ഏടുത്തു” 300 പേരെ ആകര്ഷിച്ചെട 

ക്കാന് ലീനിയക്കു കഴിഞ്ഞു. ഇക്കാലത്താണ് 

ലാപ്ലാന്ഡ് സന്ദര്ശിച്ചു” അവിടത്തെ സ 

സ്യയങ്ങളെപ്പററിഷും, ഒരു വര്ഗ്ഗീകരണപഠനം 

നടത്തിക്കളയാമെന്നു ലീനിയക്കുതോന്നിയതു'. 

. ഇരുപത്തഞ്ചാം വയസ്സില് അദ്ദേഹം ലാപ്ലാ൯ 

ഡിലേക്കു യാത്ത തിരിച്ചു. ദമചറിയൊരു സര് 

വകലാശാല ഗ്രാണ്ടും ഏതാനും വസ്ധങ്ങളമായി 

രുന്നു പ്രധാന കൈമുതല്. 

ഞ്ഞു തിരിച്ചെത്തിയപ്പ്യോഠം കുറച്ചു സ്പെസിമന് 

മാത്രമെ 

അഞ്ചുമാസം കഴി 

കൈയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുള്ള. ലാപ് 

ലാന്ഡിന് 500 മൈല് അകലെയുണ്ടായിരുന്ന 

എബോ എന്ന ചെറുപട്ടണം വരേയെ ലീനിയ 

ചെന്നിരുന്നുള്ള എന്നു ചിലര് പറയന്നു. ശാ 

സ്്രീയമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളെപ്പററി ആ പൊ 

ങ്ങച്ചക്കാരന് പ്രത്യേകമൊന്നും പറയാതെ ലാ 

അവഠാക്കാളെ നന്നെ പിടിച്ചു. 

പറഞ്ഞു: 

പക്ഷെ സാറ 

നി 

“ അച്ഛുന് അനുവദിച്ചാല്, .,” ” 

അങ്ങനെ ലീനിയ ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ട ചെന്നു, 

അനുവാദം ചോദിക്കാന്. തനന്റടിയായ ഡോ 

കൂര് വെട്ടിത്തുറന്നു കാര്യം പറഞ്ഞു. “ “കല്യാ 

ണത്തിനു സമ്മതിക്കാം, പക്ഷെ നിങ്ങഠംക്കു” 

ഒരു ഭാര്യയെ പോററാ൯ന് കഴിവുണ്ടെന്നെനിക്കു 

ബോഭദ്ധ്യമാവണം. "" 

” ” ബോദ്ധ്യമാക്കിത്തരാം,“” എന്നു മനസ്സില് 

ഉറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞുകൊണ്ടു” ലീനിയ തിരിഞ്ഞു 

നടന്നു. ധൃ,തിയിലൊരു പ്രബന്ധം തയ്യാറാ 

ക്കി, ചുരുങ്ങിയ നിലവാരത്തില് ഡിഗ്രി നല് 

കുന്ന ഹാര്ഡര്വിക് സര്വ്വകലാശായിലേക്കു" 

തിരിച്ചു. ഒന്നാന്തരം ഒരു മെഡിക്കല് ഡിഗ്രി 
കിട്ടാന് വലിയ പ്രയാസമുണ്ടായില്ല. 

ഇനി പേരു നേടണം, പെരുമനേടണം, പണം 

നേടണം, എന്നിട്ടുവേണം വിവാഹം. ലീനിയ 
നാട്ടിലേക്കു തിരിച്ചു പോകാതെ ലീഡെനെ 
ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തിരിച്ചു. ആദ്യം എഴുതി 

൧൭ 



യ) "സസ്യ ദാമ്പത്യ ' 'ത്തിന്െറ അടിസ്ഥാന 

തത്വം ഉപയോഗിച്ചു” “പ്രകൃതിയുടെ ക്രമീകര 

(ടൃഭ്ടനട 143) എന്ന ഗ്രന്ഥം 
രചിച്ചു തീര്ത്തു. ആദ്യം ഏഴ പേജുണ്ടായിരു 

ണം" 

ന്നതു” പില്ക്കാലത്തു് 2500 പേജുകളിലായി 

കേസരങ്ങളെ ആണ് ചിഹ്നമായ്യം, ഹി 
ടട , കൊടുത്തു. 

ജനിയെ പെണ് ചിഹ്നമായഷയം ലീനിയ അംഗീ 

കരിച്ചു. ഈ അടിസ്ഥാനത്തില് നടത്തിയ 

വിഭാഗീകരണം ഏകകേസരം ([4ഠന൩ദ30ഠ്ഥിദ, 

ദ്വികേസരം (ഉദി), ഏകജനി (14ഠ൩൧- 
രന, ദ്വിജനി (മന്ദ) എന്നിങ്ങനെ 

പോകുന്നു. സസ്ൃയശാസ്ര്രചരിത്രത്തില് ആദ്യ 

മായി ലൈംഗികാവയഷവങ്ങളടിസ്ഥാനമാക്കി 

വിഭാഗീകരണം നടത്തിയ ലീനിയ ഇന്നും 

ആരാദ്ധ്യനാണു” . ഏതു വിദ്യാവിഹീനനും 

ഉപയോഗിക്കാന് പററിയ ലീനിയയയടെ വര് 

ശ്രീകരണം വളരെവേഗം പ്രസിദ്ധമായിതീന്നു. 

ഇതും മററു പതിനാലു പുസ് തകങ്ങളും തുടരെ 

ത്തുടരെ ലീനിയ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതു” ധനിക 

രായ ചില ശുഭകാംക്ഷികളുടെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ സ 

ഹായം കൊണ്ടാണ്. ഒരൊററ രാത്രികൊണ്ടെ 

ന്നപോലെ പെട്ടെന്നു് അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധനായി. 

പാരീസില് ചെന്നപ്പോഠം ലീനിയായെ അ 

ക്കാദമി അംഗമാക്കി ബഹുമാനിച്ചു. പണം 

അദ്ദേഹത്തിനു” ഒരു പ്രശ് നമല്പാതായി 

നാലുവര്ഷത്തിനുശേഷം ലീനിയ സ്വീഡനി 

ലേക്കു തിരിച്ചു. സാറയെ കല്യാണം കഴിച്ചു” 

പ്രാകീസും 

ഉപ്സാല സവ്ൃകലാശാല അദ്ദേഹ 

സ്റ്റോക്ഹോമില് താമസമാക്കി 

തുടങ്ങി . 

ത്തിനു വേണ്ടി വൈദ്യശാസ്ത്രത്തില് പ്രൊഫസ 

റുദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കി. ബെൊട്ടാണികു ഗാഡ൯ 

സാഡയ കോ 

പുനരുജജീവിപ്പിച്ചതു” ലീനിയായാണു, പുതു 

തായി രൂപീകരിച്ച സ്വീഡിഷ് അക്കാഡമി 

ഓഫ് സയന്സിന്െറ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡണ്ടു" 

ലീനിഷഷയാവണമെന്നവര്ക്കു നിര്ബ്ബന്ധമായി 

രുന്നു. റോയല് സൊസൈററി പോലുള്ള പല 

ശാസ്ത്രീയ സംഘടനകളം അദ്ദേഹത്തെ ബഫുമാ 

നിക്കാന് തിരക്കുകൂട്ടി. ലീനിയയെ കാണാന് 

എന്നും സന്ദര്ശകര് വന്നിരുന്നു. എല്ലാ ജന്മദിന 

ങ്ങളിലും (മെയ, 21)ലീനിയ ഒരു സസ്ൃശാസ്ൂ 

പര്യവേഷണം നടത്തുമായിരുന്നു. അതില് ശി 

ഷ്ൃന്മാരും , സന്ദരശകരും, വിരുന്നുകാരുമെല്പാം 

നിര്ദ്ദിഷവേഷങ്ങളോടെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഒരു 

തരം ”” ആഘോഷങ്ങാം'' പോലെയായിരുന്നു 

അത്തരം സന്ദദഭങ്ങഠം. യേശുക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാ 

രെ ലോകാന്തരയാത്രക്കിറക്കിയപോലെ, ലീ 

നിയ ശിഷ്യന്മാരെ നാനാദിക്കുകളിലേക്കും 

അയച്ചു, കടലും മലയും താണ്ടിയ അവര് പ്രക 

തിശാസ്ത്രപഠനം ഒരു മതട്രാതതുപോലെ ലോകം 

മുഴവന് പടര്ത്തി. പോയവര് പലരും തിരി 

ചുവന്നില്പ. പക്ഷെ അവര് കൊളത്തിയ ജ്ഞാ 

നദീപം കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു. 

ഇതിനെല്ലാം കാരണക്കാരനായ ലീനിയ 

1778ല് മരിച്ചു. 

സ്വീഡനിലെ രാജാവിനെ, മര്യാദയോര്ത്തെ 

കിലും ഒന്നു ചെന്നു കാണാതിരുന്നതെന്തേ 

ന്നു ചോദിച്ചപ്പോഠം ലീനിയ ഒരിക്കല് പറയുക 

യൃണ്ടായത്രെ_.” “എന്റെ ചക്രവര്ത്തിയെപ്പോ 

ലും ഞാന് ചെന്നു കാണാന് കൂട്ടാക്കിയിട്ടില്ല. 

എന്നിട്ടു വേണ്ടെ സ്വീഡനിലെ രാജാവു്?" " 

പണിജയെടുക്കുന്നവനെന്തിനു സേവയും ശുപാര് 

ശയയം വേണം? 

(ട൭൧1൧).3 

ലെനിന് ഗ്രാഡിലെ ഹഫൈസ്പ്റോമെറററിലോജാിക്കല് ഇന്സ്റ്റിട്ൃട്ടിലെ നാല് 

““അക്വനാടകള്”" കരിങ്കടലിനടിയിലേക്കു് യാത്രയാരംതിച്ചിരക്കുന്നു. ഈ 
യ്യ് 

യാത്രക്കുപയോഗിക്കുന്ന സാഡ് കോമുന്നിനു് അറുപതു ടണ് ഭാരം വരും. 

വേണ്ടത്രകാലം “* അക്വനാട്ടുകരംക്കു""" ആഴിയുടെ അടിത്തട്ടില് കഴിയുവാ൯ 

തക്കവണ്ണും, എല്ലാ സുഖസൌകര്യങ്ങളും സാഡ്കോയിത സമ്ജുമാക്കിയി 

ട്ടണ്ടു്. 

പ്രാ 



ഒരു 

മഹാബ്ുദ്ധിമത। 

സസമപകലാശാലയില് നിന്ന കീട്ടന്ന 

ഏററവും വലിയ ബഹുമതിയായ ഡോ 

ര ബിരുഭം ൩മ്പാദിച്ചു ആദ്യത്തെ 

വനിതയായ സുമാർ 

1 "10-ല് യര്മ്മനിയിലാണു ജനീച്ച 

ഡൊറോത്തി 

തു”. പിതാവു“ ചരിത്രപ്പൊഫസ്സവം 

പണ്ഡിതരും തൃയിരുന്ന ആഗസ്റ്റ് വ്വി 

ലയം വോണ്ഷ്ലോസ൪ര് ആയീരുന്നു. 

സ്രൂറ്കള് വിദ്യാഭ്യാസത്തിനു” തആര്ഹ 

രല്പ ഏന്ന ധാരണ, അന്നു ജര്മ്മനിയി 

ല്യം നിലന്ദിന്നിതന്നു. 

ടെ പിതാവു” ആ വിശ്വാസക്കാരനാ 

യിതുന്നില്പ. മകരം വളരെ ബുഭ്ധിമതി 

യായിരുന്നു. ഒന്നേകാല് ഖയസ്സ്സ മാ 

ഡൊറോത്തിയ്യ 

ത്രം പ്രായ മുമ്മപ്പോഠം ഡൊഠറോത്തിക്ക' 

ഒ വക്കേകരം മുച്ചുരിക്കുവാന് കഴിയു 

മായിരുന്നവലെന്നും പ്രായത്തില് കവി 

ഞ്ഞ ധാരണകറം ഡൊറോത്തിക്കുണ്ടാ 

യിരുന്നുവെന്നും പിതാവു” രേഖപ്പെടു 

ത്തിയീട്ടിണ്ടു. 

ത്തത൨ വയ്പ്്യമേടപ്പം ഡൊറോത്തി 

കണക്കുശാസ്ര്രം പഠിക്കമന് തുടങ്ങീ. 

പിത്തഗോറസ് സിഭ്ധാന്തം വിവരി 

ക്കാന് ഏഴ? വയസ്സക്മുപ്പോഠം തന്നെ 

കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഡൊറോത്തി, ചരീത്രം 

സസ്വശാസ്ര്ൂം, രസതന്ത്രം, ഭാഷധ 

ശാസ്രൂം ഏന്നിവ പഠിക്കാന് തുടങ്ങി, 

പല ഭാഷകളും പഠിച്ചു. 10 വയ്യസ്സ്റാ 

കുമ്പോഴേക്കും 100 വികേശഭാഷകലം അ 

റിയാമായിരുന്നു. ഗൃഹജജോലികളിലും 

ഡൊറോത്തി പങ്കെടുത്തു. ൨ ചകകല 

നന്നായി പരിശീലിച്ചു. റോമിലെ പ്ര 

സിഭ്ധ പച്ചേകകലാശസ്രൂജ്ഞഭ൯റ 

(ആപ്പീഷ്ൃയസ് ) തത്വങ്ങം ഡൊറോ 

ത്തിക്ക് ഹൃദി സ്ഥമായിതന്നുവത്രെ. 

ഏഴുത്തുപരിക്ഷയില് ജയിച്ചു ഡൊറോ 

ത്തിയെ പ്രസിദ്ധന്മാരായ പല പ 

ണ്ഡിതന്മാരും ചേര൪ന്നു പരിശോധിച്ച. 

കണക്കു്, ധാതുശാസ്രും, ചരിത്രം, ല 

ത്തീന്, ശില്പകല ഏന്നിവയില് അ 

വറംക്കുള്ളൂ 

വാന് ഈ പണ്ഡിതന്മരേ മുന്നു മണി 
കൂക്ൂര നേരം അവളെ തുടര്ച്ചയായി ഇ 

ന്റര്വ്ൃയ, ചെയ്തുവത്രെ. ഈ പരിക്ഷ 

യിലെല്ലറം ഡൊറോത്തി 

1760-ല്, കേവലം പതിനാവ ലയ്സ്സ്സ 

കമുപ്പോഠം, ഡോക്ല ഓഫ് ഫിലോ 

സഫീ ഏന്ന ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി. 

ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായിട്ടാണു” ഒരു 

സ്റ് ക്കു് ഇത്രയും മൃയര്ന്ന ബിരുദം ല 

ഭിക്കുന്നതെന്നു' പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നു. 

മത ലാക് സാമത്ഥ്യം മനുസ്സ്റിലാക്കു 

നുയിച്ച. 

നാലഞ്മു വര്ഷം ഡൊറോത്തി അല്ല 

ഇരു 

പത്തൊന്നാം വയസ്സില് സെനുററര്ത്തു 

നെ സഹായച്ചു കഴിഞ്ഞെക്രുടീ. 

യിരുന്ന മത്താസ്പസ് ചവോണ്റോഡിനെ 
വിഖാഹം ചെയ്തു. ഭരത്താവും ഒരുമി 

ച്ചു ഡൊറോത്തി വിദേശങ്ങളില് പ 

രൃടനം നടത്തി. ചെന്നിഠത്തൊക്കെ 

ടി 



ജനങ്ങ്റം ഡൊറോത്തിയെ ബഫഹുമാനീ 

99 കയും ചെയ്തു. 

ത്തനന്േറായില് ഹാഠഡര് ഏന്ന പ്രശസ്ത 

പ്രതിമാശില്ലിീ അവരുടെ ഒരു പ്രതിമ 

തുണ്ടാക്കിയത്ു” ഇന്നും ഉണ്ടു”. 

നെപ്പോളിയന്െറ യഡുദ്ധകാലത്തു” ഡൊ 
റേത്ത'യുടെ നഗരവ്യം ആക്രമിക്കുപ്പെ 

ട്ടും അവരുടെ സ്വത്തുക്കറം നശിക്കുക 

അഭീനന്ദിക്കുകയും 

യും അവര് പാപ്പരായിത്തീരുകയും ചെ 

കു. ആദ്യം മകം പിന്നെ മുകന് ഏന്നി 

ങ്ങനെതുററവരായ പലരും മരിച്ച. ത്ത 

വശേഷാിച്ച ഹകപുത്രിക്കു് ക്ഷയരോഗം 

പിടിച്ചെട്ടു. മകളെ രക്ഷിക്കണമെന്ന 

ആഗ്രഹത്തിൽ ക്രുട്ടതല് നല്പ കാലാവ 

സ്ഥയുമ്ള തെക്കന് ഫ്രാന്സ ലേക്ക് ഡൊ 

റോത്തി താമസം മാറ, ദാരിദ്ര്യം 

ആരോഗഹാന്ന, മകളുടെ രോഗം ഏ 

ന്നിങനെ പലക്കേശങ്ങളും അവര്ക്കു” 

കട്ടയില് 

192) ജഖായില് ഡൊറോത്തി മരിച്ചു. 

അനുഭഷയിക്കേണ്തി വന്നം 

ജിവിതം 

ജീവിതം ഒരു വെല്പവിളിയാണു" __ നേരിടുക 

ജീവിതം ഒരു സമരമാണ് __. പൊരുതുക 

ജീവിതം ഒരു സാഹസമാണ് -- ഡൈയ്യപ്പെടുക 

ജീവിതം ഒരു ദുഃഖമാണു __ അതിജീവിക്കുക 

ജീവിതം ഒരു ദുരന്തനാടകമാണു” __. അഭിനയിക്കുക 

ജീവിതം ഒരു കടമയാണെ? __ നിറവേറ൨ക 

ജീവിതം ഒരു കളിയാണു __ പങ്മെഴുക്കുക 

ജീവിതം ഒരു നആലാമാലയാണു് __ കുരുക്കഴിക്കുക 

ജീവിതം ഒരു ഗാനമാണു” __ ആലപിക്കുക 

ജീവിതം ഒരു ശാശ്വതാനുഭൂതിയാണു് - അനുഭവിക്കുക 

ജീവിതം ഒരു സന്ദര്ഭമാണ്” -- പ്രയോജയനപ്പെടുത്തുക 

ജീവിതം ഒരു സ്വപനമാണ് __ സാക്ഷാത”കരിക്കുക 

ജീവിതം ഉരു യാത്ൂയാണു” __ പൂത്തിയാക്കുക 

ജീവിതം ഒരു വാഗ്ദാനമാണ് __ പാലിക്കുക 

ജീവിതം ഒരു സ്നേഹമാണു” __ ആരാധിക്കുക 

ജീവിതം ഒരു സയന്ദയ്യമാണു” __ അലിഞ്ഞുചേരുക 

ദ, 



നഷുടെ നദികളില് കാണുന്ന ചില 

വലിയതരം കൂരികള് (൧൮5 /ധട 5൦- 

റദദ, ഗ്നടധട ദ) സ്തനജിവിക 
ളെ പ്പ്പോലെയല്ലെങ്കില്ം സദൂശമായ രി 

തിയില് കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്ക് “പാല്' കൊട്ട 

ത്തു വളര്ത്തുന്നും നദിയുടെ അടിത്ത 

ട്ടിലെ മണലില് വൃത്താകാരമായ ഒരു 

കുഴികുഴിച്ചു് അതിലാണു” പെണുകൂരി 

മുട്ടയിട്ടന്നതത്. ബീജസങ്കലനം നട 

ത്തിയശേഷം ആണ് മത്സ്യം തന്െറ 

വയര് മുട്ടകളിന്മേൽ അമര്ത്തി അവ 

യെ വയററത്തു” ഒട്ടിപ്പീടിപ്പിക്കുന്നു. 

മട്ടത്തോട്ട് പശമയയമുള്ളതായതിനാല് 

എല്ലാമുട്ടകളും വേഗത്തില് ആണ്മ 

ത്സൃത്തി9 ന്െറ വയറ്ൂത്തു് ഒട്ടിപ്പിടിക്കു ൦. 

മുട്ടകള് വിരിയ്യന്നതുവരെ അവയുംകൊ 

ണ്ടാണ് ആണ് മത്സ്ൃത്തിന്െറ സഞ്ചാ 

രം, കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കും ആണ് മത്സ്യം 

വേണ്ട സംരക്ഷണം നല്കുന്നു. ഇതി 

ഒ൯റ വയറിനടിഭാഗത്തളള ചിലഗ്ര 

സ്ഥികള് ഇക്കാലത്തു” പാല് പോലുള്ള 

ഒരു സ്രവം ഈററിയയണ്ടാക്കുന്നു. ഈ 

പാലാണു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആദ്യകാല 

ഭക്ഷണം. 

കൂടകെട്ടന്ന മത്സ്യങ്ങള് 
ഇന്ത്യയിലെ ശുദ്ധജലാശയങ്ങളു തക 

കുടികയറി പാര്പ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വി 

ദേശ മത്സ്യമാണു” ശെൌരരാമി (05൧൨ 

[ഠനസ്വട റ0/9൩്) ജാവക്കാരനായ 
ഈ മത്സ്യം മുട്ടയിടാനും കുഞ്ഞു വിരി 

യിക്കാനും ജലസസ്യങ്ങള് കൊണ്ട് മ 

നോഫരമായ കൂട്ട നിരമ്മിക്കുന്നു. ഒരു 

വശത്തു” ചെറിയ ഒരു കവാടം മാത്ര 

ഉള്ള ഈ കൂട്ടകള് പക്ഷികളുടെ കൂട്ടക 

ആണ് 

മത്സ്യവും പെണ് മത്ധ്യവും കൂട്ടകെട്ട 

ളോട്ട് സാമ്യമുള്ള വയാണ്. 

ലിത് പടങ്കെട്ടക്കുന്നു, അതിനു ശേഷം 

പെണ് മത്സ്യ കൂട്ടില് മുട്ടയിട്ടകയും 

മത്സ്യ പ്രപഞ്ചം 

ബീജസങ്കലനം നടന്നശേഷം മാതാ 

പിതാക്കള് കൂട്ടിനു” കാവല് നില്ക്കു 

കയും ചെയ്യുന്നു. കൂട്ടിനുള്ളിലെ മുട്ടകള് 

ക്ക് വേണ്ടത്ര പ്രാണവായു കലര്ന്ന 

ജലം ലഭിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി അവ 

ചിറകുകള്വിശി കൂടിന്െറഭാഗഥഗത്തേ 

ക്ക് കൃത്രിമമായ ഒഴ്ചക്കുണ്ടാക്കുന്നതു് 

കാണാം. 

കേരളത്തിലെ കരിമീന് 

കേരളത്തില ജലാശയങ്ങളില് സ്വ്വ 

സാധാരണമായ വരാലുകള്, കരിമിന് 

എന്നിവയും ജനകലാളനം പ്രദരശര് 

പ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. വരാലൂകള് (്ധഗ്ല്ട) 

ജലാശയത്തിനെറ ആഴം കുറഞ്ഞതും 

ജലസസ്യങ്ങള് നിറഞ്ഞതുമായ ദാഗ 

ങ്ങള് കൂട്ട കെട്ടാനായി തിരഞ്ഞട്ടക്കു ന്നു. 

ജലസസ്യങ്ങളും പായലുകളും കൊണ്ടാ 

ണു് കൂട്ട കെട്ടുന്നത്. ഇണ ചേര്ന്നു് 

മുട്ടയിട്ടശേഷം മതാപിതാക്കള് കൂടി 

നു്” കാവല് നില്ക്കുന്നു. മുട്ടകള് വി 

രിഞ്ഞു” കുഞ്ഞങ്ങള് രണ്ടു മുതല് നാലി 
ഞ്ചവരെ വളരുന്നതുവരെ (ഇതിന് 

ഏതാണ്ടു് ഒന്നര മാസം വേണം) മാ 

താപിതാക്കള് അവക്കു” സംരക്ഷണം 

ഇക്കാലങ്ങളില് കുഞ്ഞു 

ങ്ങള് മാതാപിതക്കളില് നിന്നു് രണ്ടു 

നല് കുന്നു. 

വാരയിത കൂടുതല് അകലെ പോകുന്നി 

പിട 



ല്ലാ. എന്തെങ്കിലും അനക്കമുണ്ടായാല് 
മാതാപിതാക്കള് അപകട സിഗ്നല് 

കൊട്ടക്കുകയും കുഞ്ഞുങ്ങള് രക്ഷാസ്ഥാ 

നങ്ങളില് ചെന്നൊളാക്കുകയും ചെയ്യു 

ന്നു. 

കരിമീനുകള്ൾ ജല 

ത്തില് മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കല്ലുകള്, ഇഷ്ടി 

ക്കൂട്ടണ്ടാക്കു ന്നതു” 

കകകള്, മരക്കഷ്ണങ്ങള്, ചകിരിമട 

ലുകള് എന്നിവയുടെ താഴെയാണ്. ഇ 

ത്തരം വസ്ത്രക്കളുടെ അടിവശത്ത്” അദ്ധ 

വൃത്താകൃതിയില് ആവയ്ുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു 

കുഴിയാണു” കൂട്ട്. മുട്ടകള് പരുപതത്ത 

വസ്ത്രക്കടടെ അടിവശത്തു” ഒട്ടിച്ചു വെ 

ക്കുകയാണു” ചെയ്യുന്നതു്. പിന്നീട്ട് 

ആണ് മത്സ്ൃയവൃയം പെണ്മത്ധസ്യവ്ുവം കൂ 

ടിന് കാവല് നില്ക്കുന്നു. മുട്ടകള് വി 

രിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏതാണ്ടു് ഒരു മാസ 

ക്കാലത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങള് മാതാപി 

താക്കളുടെ സംരക്ഷണത്തിലായിരിക്കുംം 

മുട്ടകള് വിരിഞ്ഞ” നാലാംദിവസം ആ 

ണ്മത്സ്ൃയം കൂട്ടിനടുത്തു തന്നെ ആഴം കു 

റഞ്ഞ ഒരുകുഴിയുണ്ടാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ 

അങ്ങോട്ടുമാററുന്നു. പിന്നിട്ട് ഓരോ 

ദിവസവും ഓരോ പുതിയകുഴികളുണ്ടാ 

ക്കി കുഞ്ഞുങ്ങളെ അവയിഃലക്കു് മാററു 

ന്നതായി കാണുനഅണ്ടു്”. പൂച്ച തന്െറ 

“ഏഴില്ലം കടത്തുന്നതു' 

കുഴികളില് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ 

കുഞ്ഞുങ്ങളെ 

പോലെ, 

വിസര്ജ്ജനം വിണു വ്ൃത്തികേടാകു 

ന്നതുമൂലമായിരിക്കാം ദിവസവും അവ 

യെ പൃതിന' കുഴികളിലേക്കു” മാററു 

ന്നതു്. 

കവ൮വഠ ആയി കുഞ്ഞുങ്ങളെ സഖാധാന 

ഇതിനു പുറമേ ബാഫ്യലോ 

ത്തില് പൊരുത്തപ്പെടുടത്മാനും (൧,001 

ച്് 

ന311മല) ഈ ഇല്ലം കടത്തല് ' പ്രയോ 

ജ നപ്പെട്ടന്നുണ്ടായി രിക്കണം. 

കാവല് നിൽക്കുന്നു 

നമ്മുടെ ജലാശയങ്ങളില് സാധാരണ 

മായ ചില വെമ്പിലികള് (ദാഥ്ധട 

500.) മട്ടയിട്ടന്നതു” ഒഴിഞ്ഞകക്കത്തോ 

ട (ന്റ ഥ/ഗ്ലിഗട ടല) കളിലാ 
ണു്. മുട്ടകള്ക്കു”് ആണ്മത്സ്യം കാവല് 

നില്ക്കുന്നു. 

മാക്രോപോഡസ്്്് (143000ലാഠഠ്ധട) 
എന്ന മത്സ്യം നിമ്മിക്കുന്ന കൂട്ട? വിചി 

തരമാണ്. വായില് നിന്നു് റിയു 

ണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം പശയും വെള്ളവും 

ചേര്ത്തു് അനേകായരം കുമിളകള് 

ഉണ്ടാക്കുകയ്യം 

ചേരത്തു” വലിയ കുമിളങക്കൂട്ട് (8ല0൧- 

൫5-0൦) ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 
ജലപ്പരപ്പില് പൊന്തിക്കിടള്ന്ന ഈ 

ഇവ തമ്മില് ഒട്ടിച്ചു 

കുമിുക്കൂട്ടിനകത്താണു് പെണ് മസത്ധ്യം 

ലട്ടയിട്ടന്നതു”. കൂട്ടിനു 
കാവല് നില്ക്കുന്നു. 

ആണ്മത്സ്യം 

ഫോലാസ്് (120135 5൧൧) എന്ന 
മത്സ്യങ്ങള് മുട്ടകള്ക്ക്” സംരക്ഷണം 

നല്കുന്നതു് അവയ്ുടട മേല് പാമ്പു 

കമെ പോലെ ചുററികിടന്നു കൊണ്ടാ 

ണ്. കുര്ട്ടസ് (1ഡ്വ്ധട) എന്ന വേ 
രൊരു തരം മത്സ്യങ്ങളില് ആണ് മത്സ്യ 

ത്തിനു” തലയില് കൊമ്പുപോലെ ഒരു 

മുഗ്യുണ്ടായിറഠിക്കുമ. പെണ് മത്സ്യം 

ഇടുന്ന മുട്ടകള് ഒരു ജെല്ലി (൦11) 

പദാര്ത്ഥത്തില് കുട്ടങ്ങി മാലപോലെ 

കിടക്കുന്ന. ഈ മുട്ടകള് തലയിലുള്ള 

മുഴയില് ചുററിക്കൊണ്ടാണ് ആണ് 

മത്സ്യം സഞ്ചരിക്കുന്നതു”, 



ഓസി ലോസ് ക്കോപ്പ്' 

ഇലക്ട്രോണിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നവ 

കാശപ്പെട്ടന്ന ആരെങ്കിലും 

ചന്ദ്രനെ അട്ടത്തുചെന്നു കണ്ടവരുണ്ടാ 

ഉണ്ടോ? 

വാം, പക്ഷേ നാംശ്വസിക്കുന്ന വായ്യ 

വിനേേറയും കുടിക്കുന്ന വെള്ളത്തിനന്േറ 

യും എന്നല്ല, പ്രപാ്ചത്തിലുള്ള ഏതു 

ഭാൃാതിക വസ്തുവിന്െറയും മാലിക ഘട 

കമായ ഇലക്ടേ ണ് എന്ന ശ്രിമതി 

യെ (ഈനവൈദൃത ചൈചതന്യവാ 

ഹി) ആരും .കണ്ടട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതുവ 

രെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതില് ഏ 

റവും വലുതാകാനുള്ള ശക്തി ([ീദ- 

വണ ഠഗഡ൦) യള്ള മൈക്രോ 
സ്ക്ലോപ്പിനുപോലും, ഒരു ഇലക്ട്രോ 

ണിനെ ദുഷ്ടിഗോചരമാക്കാന് കഴി 

ഒരു ഗ്രാമിനന്െറ 10000000 

ടം (31 പുജ്യ) ല് ഒരംശം മാത്രം 

ഭാരവും ഒരു സെ. മി ന്െറ 11000000 

ക (13 പൂജ്യം) ല് ഒരംശം മാത്രം 

വ്യാസാര്ദ്ധവും ഉള്ള ഇലക'ട്രോണി 

നെ കാണുവാ൯ സാധിക്കുകയില്ല ത 

ഞ്ഞിട്ടില്ല. 

ന്നെ. പക്ഷേ, വൈദ്യൃതിയുടെ മററു 

പല സ്വഭാവങ്ങളും പോലെ ഈ 

ഇലക് ട്രോണിനെയ്യാം അതിന്െറ 

ചില പ്രതോ്യേക സ്വഭാവങ്ങളുപയോ 

ഗിച്ചു മാത്രം കാണാം. 

വെള്ളിത്തിര 

ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒരു ധാര, ചില 

പ്രത്യേക തരം വസ്തുക്കള് ലേപനം 

ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഒരു തിര മ്രിലയില് പതി 

ചചാര, ആ തിരറ്റ്ില പ്രകാശമാനമാ 

യിത്തിരും. ഈതത്വം പല ഉപകര 

ണങ്ങളിലും ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടന്നു 

ണ്ടു. പ്രക്ഷേപണം പച്െയ്യപ്പെട്ടന്ന 

വൈദ്ൃത കാന്തതരംഗേദ്തില് നിന്നു" 

ചിത്രങ്ങള്ക്കു പുനരവതാരം കൊട്ടക്കു 

ന്നതിനും, റഡാറില് ലക്ഷ്ൃത്തിന്െറ 

(60) ഉയരവും ദിശയും ചലന 

വേഗതയും അളക്കുന്നതിന്നും മററും ഉ 

പയോഗക്കുന്നുണ്ടു്, ഇലക് ട്രോണ 

കളുടെ ഈ പ്രതേക സ്വഭാവം. ഈ 

സ്വഭാവമുപയോഗിച്ചുതന്നെ പ്രവര് 

ത്തിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണു ഓസി 

ലോസ്്ോപ്പു്-- അഥവാ--കാതോഡ് 

റേ ഓസിലോസ്ലോപ്പു്. 

ശുഭ്രതപ്ലമായ ഒരു ടങ്സ്റ്റന് കമ്പീ 
യില് നിന്നു ഇലക്ട്രോണുകള് ബഫാ 

ഗമിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഇലക്്ട്രോണു 

കളാണു റേഡിയോയിലപയോഗിക്കു 
ന്ന വാല്വുകളില് പ്രവഹിക്കുന്നത്. 

ഇത്തരം ഇലക്ടോണുകളെ--അവ 

പലേ ദിശകളിലുമായിരിക്കും പുറഃപ്പ 

ട്ടക-- ഒരുമിച്ചു നയിക്കുന്നത₹പരസ്പ 

രംകലപില കൂട്ടന്ന ഒരുകൂട്ടം നായ്ക്കുളെ 

ചങ്ങലയില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകുന്നതി 

ല്യം പ്രയാസമായിരിക്കും. അപരി 

ചിതരായ രണ്ടു സൂന്ദരികള്ക്കു (അ 

്ി ച് 



ല്ലെങ്കില്ക്കൂട്) തമ്മില് അട്ടക്കുവാന് 

കഴിയാത്തതു പോല്ലെം, ഈ ഇലക് 

ട്രോണ് കുമാരികള്ക്കും വികര്ഷണ 

സ്വഭാവമാണു” ഉള്ളതു്. (സജാതീയ 

ചൈചൈതന്യവാഹികള് പരസ്പരം വി 

കര്ഷിക്കപ്പെടുന്നു.) അതുകൊണ്ടു് ഇ 

ലക് ടോണ് ധാരയെ കേന്ദ്രികൃതമാക്കു 

ക എന്നതു” ആയാസകരമായി തോ 

ന്നാം. പക്ഷേ ഈ സ്വഭാവമുപയോ 

ഗിച്ചുതന്നെ, ഒരു വൈദ്ൃതമണ്ഡല 

ത്തിനന്െറയോ കാന്തമണ്ഡലത്തിന്െറ 

യോ സഫായത്തോട്ടച്കുടി കൂട്ടം വിഠി 

യന്ന ഇലക് ടരോണുകളെ കേന്ദ്രികുത 

ദിശയിലേക്കു പറഞ്ഞുവിടാന് സാധി 

ക്കും. അങ്ങനെയുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഇല 

ക് ട്രോണ്ധാര, സിങ്ക് സല് ഫൈഡ്, 

വെള്ളി, സിങ്ക് ബെരിചിയം, സിലി 

ക്കേറവ്്, മാംഗനീസ് എന്ന് വസ്തു 

ക്ളടെ ഒരു മിശ്രിതം ലേപനം ചെയ്ത 

സ്റ്റടിക്ഫലകത്തില് പതിച്ചാല്, വ്ര 

കാശമാനമായൊരു ബിന്ദു ദുശ്ൃമാവു 

ന്നു. 

തരംഗത്രൂപം പഠിക്കാന് 

ഓസിലോസ്സോപ്പിനന്െറ ഏററവും പ്ര 

ധാനപ്പെട്ട ഉപയോഗം വൈദ്ൃതിയു 

ടെ തരാഗരൂപം പഠിക്കുവാനാണ്ട്. 

ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു ഓസിലോഷസ്ക്റോ 
പ്പിൽ രണ്ടു തരം ഇലക് ടോട്ടകളണ്ടു. 

"പ്ളേ ൨റ൮കള് എന്നറിയപ്പെട്ടന്ന വ 

തിരശ്ചിനതലത്തില് വച്ചി ക്കുന്നതു 

കൊണ്ടു”, ഈ പ്പലേററുകള്ക്കു* ഒരു 

ഭ്ൃയതശക്തി (വോള്ട്ടേജ്) നല് 

കിയാല്, ഇലക്്ട്രോണ്ധാര അധി 

വൈദ്യത ഭാഗത്തേക്ക് വ്ൃതിചലി 

ക്കടപ്പടടന്ന. -പ്പേററുകള് ലംബതല 

ത്തില് വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇവക്ക്, തി 

രശ്ചിനമായ ദിശയില് ഈ ടെവ 

ദൃത ബിന്ദുവിനെ ചലിപ്പിക്കാന് കുഴി 

യാം. 

൦-പ്ലേററും 2.-പ്ലേററും 

ഒരുഃ തരംഗരൂപം ദ൪ശ ക്കണഖെങ്കില് 

“൮ -പ്പേററുകഠംക്ക്” ഈ തഠംഗരൂപവും 

%-പ്ലേററുകള്ക്കു് അറക്കവാള് രീതി 

യിലുള്ള (ദ 10010൨ ഗ/ദഗല) വൈ 
ദൃതതരംഗവും നല്കിയാല് മതി. ഏ 

ററവും ലളിതമായൊരുപയോഗമാണി 

തും ഓസിലോസ്കോപ്പു്, ഇന്നു് മനു 

ഷൃയമസ്തിഷ്കത്തിന്െറയും ഹൃദയത്തി 

നന്െറയും വൈദ്യൃത പ്രവര്ത്തനം പഠി 
ച്ചു" 

ഡോകൃരെ സഹായിക്കുന്നതിനു പുറമെ 

രോഗനിര്ണ്ണൂയത്തിനും മററും 

ഗവേഷണത്തിനും ഉപയോശിച്ചു വ 

രുന്നു. 

ഡോക് ടര്മാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് 
1965 ഒക്നകോബര്ന്നും 1909 ജൂലായിക്കും ഇടയില് ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രാമങ്ങളില് 
യാതൊരുതരം വൈദൃയസഫായവ്മേല്ക്കാതെ 6850 പേര മരിച്ചുവെന്നു 

ഓദ്യോഗിക്മായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന. ഇന്ന്ത്യന് റങ്ിസ്റ്റാര ജന 

റല് നടത്തിയ സാമ്പിള് സര്വെയീല് 12, 796 മരണങ്ങളെ പ്പുററി അന്വേ 

ഷിച്ചതീല് 56. €% വൈദ,,സഹഫായം ലഭിക്കാതെ കണ്ടള്ളതാണെന്നു ധൃൃക്ത 
മായിരിക്കുന്നു. 

രണ). 

ഇതില് 260, ശിശു മരണമാണു (! വയസ്സിനു മുമ്പള്ളമ 

നാട്ടിന് പുറങ്ങളിലേക്കു നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറ ഡോക്ടര്മാര് കടന്നു 

ചെല്ലേണ്ടുന്നത'ന്െറ ആവശ്യകത ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നു. 
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ഉരച്ചാല് കത്തുന്ന 
ലോഫസങ്കരങ്ങള് 

വി ലൈറററില് ഇടുന്ന ക 

ല്ല നാം എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടു്. അ 

" എന്താണെന്നു ആലോചിച്ചിട്ടു ദ 

ണ്ടോ? അതു” ഒരു ലോഫസകങ്കരമാ 
ഷി 

ണ്, അതിലടങ്ങിയിഠിക്കുന്ന പ്രധാ 

ന ലോഹം സിദിയവും. 

ഒരു പരുപതത്ത പ്രതലത്തില് ഉര 

വക്യോ, ഉനഷ്ധാവ്ു് ചെറുതായൊ 

ന്നു വര്ദ്ധിപ്പിക്കുംയോ ചെയ്താല് ക 

ത്തുന്ന പല വസ്തുക്കളുണ്ട്. 

സ്ഫഫറസ്പ് മൂലകവും, ഫോസ്ഫറസ്പ് 

ഫോ 

ബോറോണ്, സിലിക്കോണ് തുടങ്ങിയ 

വയുടെ ഫ്രൈഡ്ധജന് സംയുക്തങ്ങളും 

സിങ്ക് ഡൈമീതെൈല് എന്ന സംയു 

ക്തവുമെല്ലാം ഇതിനു” ഉദാഹരണങ്ങ . 

ളാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കളെ 

ഇംഗ്ലീഷില് പൈറോഫോറിക് വസ്ത്ര 

ക്കള് എന്നു പറയുന്നും ചില ലോഫ 

സങ്കരങ്ങള്ക്കും ഈ ഗുണമുണ്ടു്. ഇത്ത 

രം ലോഹസങ്കരങ്ങള് ആദ്മായിക്ക 

ണ്ടത് 1930ല് എ. വോണ് വെല്ബാ 

ഷ് (4, 1/0൩ ഗ/61ട ൧030൩) എന്ന 
ശാസ്സജ്ഞനാണു”*. പെട്രോമാക്ലിന്റെ 

മാ൯റില്വ്ൃയവസായത്തില് ആവശ്യ 

മില്ലാതെ തള്ളിക്കളയുന്ന വസ്തുക്കളില് 

നിന്നും അപൂവ്വലോഹങ്ങള് (൭ 

590115) കിട്ടുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണ 
ങ്ങള്ക്കിടയ്ക്രാണ് അദ്ദേഹം ഇതു ക 

ണ്ടതു”. 

ഇരുമ്പ്, കോബള്ട്ട്"നിക്കത തുടങ്ങി 

യ ലോഹഫങ്ങളുമായി സിറിയം ലോ 

ഹം ഒരു സങ്കരമൃണ്ടാക്കുമ്പോള് അതി 

നു” ഒരു പ്രത്യേക ഗുണം സിദ്ധധിക്കുന്ന 

തായി അദ്ദേഹം കണ്ടു. അതായതു” 

ഒരു പരുത്ത പ്രതലത്തില് ഈ സിറി 

യം ലോഹസങ്കരം ഉരസുമ്പോള് അതു്” 

സ്ൃരണങ്ങഗള് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിക്കണ്ടു. 

ആ സ്പൃഛരണങ്ങള് വിളക്കുകളും സിഗറ 

ററുകളും കത്തിക്കാന് ഉപയോഗിക്കാ 

മെന്നും കണ്ടു. ഇന്നു്” സാധാരണയാ 

യി ഈ ലോഹസങ്കരം ഒരു ചെറിയ 

ദണ്ഡപോലെയാക്കി ആ ദണ്ഡ് പരു 

ത്ത ഒരു സ്ത്റ്ത ചക്രത്തില് ഉരസിയാ 

ഈ തിയ്യ” 

പെട്രോളിലോ മറേറാ മുക്കിയപഞ്ഞി 

ണു് തിയുണ്ടാക്കു ന്നതു”. 

യിലേഷ്ക്കു് പടര്ത്തിയാണു”് ഉപയോ 

ഇതു പോലെയുള്ള ഉപ 

കരണങ്ങള് കോള്ഗ്യാസ് കത്തിക്കുവാ 

ഗിക്കുന്നതു”, 

നും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടു്. 

ഇത്തരം ലോഫസകങ്കരങ്ങളില് സീറിയ 

ത്തോടൊപ്പം ചേക്കുന്ന മററു ലോഹ 

ങ്ങള് ലന്താനം, സമേറിീയം, യിറ്റി 

യ൦, (ന്ഥ) തുടങ്ങിയവയും, അലു 

മിനിയം, കാഡ്ശിയം, സിങ്ക്, മാം 

ഹനാിസു്, മഗ്നീഷ്യം,  കാബാള്ട്ടു് 

തുടങ്ങിയവയുമാണ്, 

ഉരച്ചാല് കുത്തുന്ന 

ളില് പ്രധാനപ്പെട്ട 

ലോഹ സകകങ്ങ 

ഒന്നാണു് മിഷ 

പിഗ് 



ലോഫം (7150൨ നദ) ഇതില് സി 
റിയം, ലന്താനം, യിററ്റിയം തുടങ്ങി 

യവയ്യം, ചില അപ്യര്൪വ൮വ ലോഫങ്ങളും 
ഇരമ്പ്യം ഉണ്ട്. ചവറയിലേയും മണ 

വാളക്കുറിച്ചിയിലേയും ധാതു മണലി 

ലെ മോണസൈററില് നിന്നും, തോ 

റിയം നിക്കം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന അവ 

ശിഷ്ടത്തില് നിന്നും ഇതു” ഉണ്ടാക്കാവു 

ന്നതാണു”. തോറിയം ചേര്ത്തുണ്ടാക്കു 
ന്ന ഗ്യാസ് മാ൯ന്റില് വ്ൃവസായത്തി 

നറ അവശിഷ്ടങ്ങളില് നിന്നും ആ 

ണു ഇതു” സാധാരണ നിമ്മിക്കുന്നതു”. 

മിഷ” ലോഹത്തില് അടങ്ങിയിരിക്കു 

ന്ന ചില ലോഹങ്ങളുടെ ഏകദേശ 

ഘടനയാണ് താഴെ കൊട്ടക്കുന്നതു്. 

സിറിയ 

40 മുതല് 50 വരെ ശതമാനം 

ലന്താനം-” 

20 മുതല് 40 വരെ ശതമാനം 
യിററ്റിയം-- 1 ശതമാനം 

ബാക്കി അപുവ്വ 

മ്പും. 

ഇത്തരത്തിലുള്ള മറെറാരു ലോഹസ 

കരമാണ് ഓര്മെററല് (൧൭ നദ) 
അതില് 

ലോഫങ്ങളും ഇരു 

35% ഇതമ്പ്യ് 

സിറിയം 3 50%, 

ലന്താനം 24% 

യിററ*റിയം 34% 

ഇന്നു്” വളരെയധികം പ്രചചാരത്തിലി 

രീക്കുന്ന ഒന്നാണു” സിഗ റററ്റ് ലൈറ്ററു 

കള്. ഈ ഉരച്ചാല് കത്തുന്ന ലോഫ 

സങ്കരങ്ങള് ഇനിയും നമ്മുടെ നിത്ച്യോ 

പയോഗത്തിനു പ്രയോജനംപ്പട്ടമെ 

ന്നു” നമുക്കു പ്രത്യാശിക്കാം. 

അണു വൈദ്യശാസ്ത്രം 

ഭാഭാ അറേറാമിക് റിസര്ച്ച് സെന്ററിന്െറ ഡയരക്ടര് ശ്രി എഛ് എന്. 

സെത്ന, ഡോക്്ടര്മാരോട്ട നൃക്സിയാര വൈദൃശാസ് തൂത്തിനെറ വെല്ലു 

വിളി സ്വകരിക്കാനും റേഡിയോ ഐസോടോപ്പുകളെ ചികിത്സോപാധി 

യായി സ്വികരിക്കാനും അത്യൃത്ഥിച്ചിരിക്കുന്ന. ലോകമെങ്ങും അണു വൈ 

ദൃശാസ്്രം വികസിക്കുമ്പോള് നമ്മുടെ മെഡിക്കല് കോളേതകുകളില് അതിനെ 

വേണ്ടത്ര അംഗികരിചിട്ടില്ലം എക്സ്-റേയെ സഹായിക്കാന് റേഡിയോ 

ഐഐസോടോപ്പംള്ക്കു ഗിയ. അമേരിക്കയില് 8000 അണു വൈദ്യശാ 

സ്പൂജ്ഞന്മാതണ്ട്. ബ്രിട്ടന് 1971 ആവുമ്പോഴേക്കും നൂറുക്കണക്കായി നൂക്ടി 

യാര് മരുന്നുകള് മാര്ക്കാറിലിറക്കും. സോവിയററുയുണിയനില്ം ഈ രംഗ 

ത്ത വലിയ പുരോഗതി നേടിയിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലൊ? ദല്ഹഫിയുനിവര് 

സിററി മാത്രമേ റേഡിയേഷന് മെഡിസിനില് ഒരു ഡിഃപ്ലാമാ കോഴ് സെ 

കിലും നടത്തുന്നുള്ളൂ. വമ്പിച്ച സാധ്യതകളെ വേണ്ടവിധം ഉപയോഗിക്കാ 

തിരിക്കുകയാണംല്ലാ നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന്െറ പൊതുഗുണം! 

ടാ 



വ൮റ]കാണ്ട് രണ്ടായിരത്തില്ചരം വര് 

മഹാപദ”മനന്ദ൯ 

ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തു 

ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പ്, 

മഗധ രാജ്യം 

ഗ്രീസിലെ മാസിഡോണ് ഭരിച്ചരിമു 

ന്നതു് മഫാനായ അലക്സാണ്ടറുടെ പി 

താവായിതന്നു (അമിന്റാസ്). അന്നത് 

മാസിഡോണിലെ ഭിഷഗ്വരന്മാരില് 

പ്രധാനിയും 

രുന്നു നിക്കോമാക്കുസ്. 

കൊട്ടാരവൈദ്യനുമായി 

അദ്ദേഹത്തി 

ഒന്റ ഭാര്യ ഫഹേോസ്റ്റിയാസ് ത്രേസിലെ 

സ്റ്റാഗിറ എന്ന സ്ഥലത്തു വച്ചു് ബി. 

സി. 384-ല്, ഒരു ആണ്കുഞ്ഞിനെ 

പ്രസവിച്ചു. അരിസ്റ്റോട്ടില് എന്നു് 

പിന്നിട്ട് വിഖ്യാതി നേടിയ കുട്ടിയാ 

ണത്. 

പിന്നീട്ട് അലക്സാണ്ടര് രാജകുമാരന്റെ 

ഗുരുവായിത്തീര്ന്ന അരിസ്റ്റോട്ടില് അ 

ലക്ലാണ്ടറെ പഠിപ്പ്ിക്കേണ്ടതൊക്കെ 

പഠിപ്പിച്ചു. അന്നുതന്നെ അലക്ലാണ്ടതു 

ടെ ഉന്നം ലോകജേതാവാകണം എന്ന 

തായിരുന്നു. ഗുദവിന്െറ ലക്ഷ്യം ത 

ന്െറ ശിഷ്യന് കരകള്കിഴടക്കുമ്വേറള് 

താന് വിജ്ഞാനസാഗരത്തിന്െറ മറു 

കരയിഴലത്തണം എന്നതായിരുന്നു. 

ഈ യത്തത്തില് അന്നുവരെ അറിയപ്പെ 

അരിസ്റ്റോട്ടില് ഒരു ബാലനായിരിക്കു 

മ്പോള് തന്നെ നിക്കോമാക്കുസ് മരി 

ചയ. അമ്മയ്യടെ നിഷ്ക്കര്ഷയിലും 

ലാളനയിലും വളര്ന്ന ആ ബാലനെ 

അവന്െറ അലച്ല്നേപ്പോലെ പേരും 

അരിസ്റ്റോട്ടില് 

പെരുമയ്യമുള്ള ഒരു ഭിഷഗ്വരനാക്കി 

തീര്ക്കണ മമന്നായിരുന്നു ഫേസ്റ്റിയാ 

ക് സ് ആഗ്രഹിച്ചതു”. 

ശക്സപക്ഷ ചന്ദ്രരനേപ്പോലെ വളര്ന്നു 

അരിസ്റ്റോട്ടില് 

കൊണ്ടിരുന്നു. 18-ഠമത്തെ വയസ്സ്സിര 

അദ്ദേഹം ആതെന്സില് പോകുകയും 

അവിടെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന സുപ്പസി 

ദ്ധ ചിന്തകനായ പ്ലേറേറായുടെ അ 

ക്കാദമിയില് ചേര്ന്നു പഠാിക്കുകയ്യം 

ചെബ്ല. 

അന്നത്തെ ആതന്സിലെ അക്കാദമി ഇ 

ന്നത്തെപ്പോലെയായിരന്നില്ല. ഇന്നു 

മഫാസാധങ്ങളില്ലെങ്കില് വിദ്യാഭ്യാ 

സം നടക്കുകില്ലെന്ന നിലവരെ ആയി 

ഉണ്ടു്. 
വിദ്യാഭ്യാസകേന്ദ്രങ്ങളുടെ 

കെട്ടിടങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ 

യോഗ്യത 

യം മഹിമയും നിശ്ചയിക്കുന്നതു”. പ 

ഠിപ്പ്യിക്കുന്നവരോ, പഠിക്കുന്നവരോ. 

പഠിച്ചുരുന്നവരോ അല്ല. 

ഡയടെ അക്കാദമിയിലുണ്ടായിരുന്നതു" 

മരത്തണല്മാത്രം. 

പ്ലേറേറാ 

വിശ്വകവി രവീ 

ന്രനാഥടാഗോര് ശാന്തിനികേതനിലെ 

വൃ ഭഷത്തണലയകളിലിരുന്നാണ് പഠി 

പ്പിച്ചരിരുന്നതു”. പ്ലേറേറാ പഠിച്ചൂിരു 

ന്ന സ്ഥാപനത്തിനു അക്കാദമി എന്ന 

പേരുലത്ിച്ചു. ഇന്നു് എല്ലാസരസ്വ 

തിക്ഷേത്രങ്ങളേയും അക്കാദമിയെന്നു 

പറയാവുന്നതാണു”. 

പ്ലേറേറായ്യടെ തുത്തമശിശ്യനാ യിരുന്നു 
അരിസ്റ്റോട്ടില്--പ്ലേറേറായ്ുടേയും അ 

ട്റ 



രിസ്റ്റോട്ടിലിനേറയും ബന്ധം കാലക്ര 

മേണ ദത സുഹൃല്ബന്ധമായി മാറി, 

പഠനം പൂത്തിയായിട്ടും അരിസ്റ്റോട്ടില് 

ഗരുഭ്രതനെ വിട്ടുപോയില്ല. ബി. സി. 

4.7-ല് പ്പേറേറാ മരിക്കുന്നതുവമെ ആ 

രിസ്റ്റോട്ടിര കടെത്തന്നെയുണ്ടായിരു 

ന്നു. ഈ കാലത്താണു് അരിസ്റ്റോട്ടില് 

ആരംഭിച്ചതും 

തത്വചിന്തകനായിതിര്ന്ന 

തന്െറ ഗ്രന്ഥരചന 

പേരുകേട്ട 

തും. തക്മശാസ്ത്റ (ലോജിക്ക്)ത്തെപ്പറ്റി 

ആദൃം ഗ്രന്ഥമമെഴ്യതിയതു” ഇദ്ദേഹമാ 

ണു”. ലോജിക്കിനെ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ 

ശാസ്ത്രം എന്നു” വിശേഷിപ്പ" ക്കാറുണ്ട്. 

തയ്യൃൃലം അരിസ്ക്റോട്ടിലിനേജ്യം ശാസ്ത്ര 

ങ്ങളുടെ ശാസ്ധ്രരത്തിനെറ പിതാവെന്നു 
ഇ 

വിളിക്കുന്നു. 

അന്നു് ലെസ് ബോസ് ദ്വീപിനട്ടത്തു"ം 
ഏഷ്യാ മൈനറിനന്െറ തീരത് ഫെര് 
മിയാസ് എന്ന ഒരു രാജാവ്വ് ഒരു 
ചെറുരാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നു. പ്പേറേറാ 

യുടെ മരണശേഷം അരിസ്റ്റോട്ടില് 

ഇദ്ദേഹത്തിടന്റ സേവനത്തിലായി. 
ആ രാജാവിന്െറ ഭാഗിനേയിയെ വി 
വാഹം കഴിച്ചു. ലെസ് ബോസില് 

അദദേഫ്ം 

കയ്യമ മന്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചു--പ്ര 

തോേൃകിച്ചു് മത്സ്യങ്ങളേയും കടല്ജിവി 
കളേയും സംബന്ധിച്ചു പഠനം നട 

ത്തുകയും ചെയ്ത. 

കൃതികളിലൂടെ അദ്ദ്ദേഹം 

നു നല്കി. ഈ പഠനങ്ങളാണ്ു് ഇ 

ന്നത്തെ ജീവശാസ്ത്ര ത്തിന്െറ പ്രാരംഭം 

കുറിച്ചതു”. 

അഞ്ചു വര്ഷം താമസിക്കു 

ഈ പഠനങ്ങള് 19 

ലോകത്തി 

മള്ണ്ണമാന്തിയന്ത്രങ്ങളില് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടയറിന്െറ ഭാരം ഉദ്ദേശം 

600 കിലോഗ്രാമോളം വരും, 

യ്യോളം വില വരും. 

ഓരോ ടയറിനും ഇരുപതിനായിരം രൂപ 

ഒരു പുതിയ ഫിയറവകാറിന്െറ വില്! 

ഒരു പ്രാപ്പിടിയന് പക്ഷിക്കു” വളരെ ഉയരത്തില്നിന്നുതന്നെ വൃക്തമായ 

കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നു. അവയുടെ ദുഷ്ടിപടലത്തില് കാഠ്ചക്കു സഹായി 

ക്കുന്ന കോശങ്ങള് ഞരുങ്ങിയിരിക്കുന്നതു കൊണ്ടാണിതു സാധിക്കുന്നതു”. ഏ 

ററവും 

കോശങ്ങളണ്ടാകും. 

കോശങ്ങള് മാത്രം. 

കാഴ് ചശക്തിയുള്ള ഒരു പോയിന്രില് ഉദ്ദേശം 

മനുഷ;നാകട്ടെ അത്തരം ഒരു പോയിന്റില് 900,000 

ഒന്നര ദശലക്ഷം 

ഒരു മനുഷ്യന്െറ ശരിരത്തില് അന്പതിനായിരം തുള്ളി രക്തമുണ്ടു്. 

ഓരോ തുള്ളിയിലും നാനൂറ് കോടി കോശങ്ങളും രക്മനാളികളിലൂടെ 

89,000 മൈല് ദുരം ശരിരത്തില്ലള്ളില്. രക്തം സടമ്ചരിക്കുന്നു. ഈ രക്ത 

സഞ്ചാരം നിലനിത്തുവാ൯ ഹൃദയം ഓരോ മിനിട്ടിലും 

വിതം മിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 

400 

എഴുപതുപ്രാവശ്യം. 



ച് 

ി 

ബൃദ്ധി എത്രവേഗം പ്രവത്തിക്കുന്ന 

1 (9), 7, അക്ഷരങ്ങള് തമ്മിലുള്ള വത്യാസം 1, 2, 3 എന്ന വിധ 

ത്തിലാണു് കൂട്ടന്നതു 

(മ) 

(൭) 

(ഠ) 

(൭) 

(0) 

(9) 

(2) 
(൮) 

(ഠ) 

(൭) 

() 

(൭) 

ണി, ജു, ഒന്നിടവിട്ട് സ്വമാക്ഷരങ്ങളും, അനു സ്വാരങ്ങളുടെ ഇകാ 

രവും മാറി മാറി വരുന്നു. 

--൧0, 28, എട്ടുവിതം കുറഞ്ഞു വരുന്നു. 

ഘ, ങു. കവര്ഗ്ഗത്തില് പടിപ്പടിയായി സ്വരചിഹ്നങ്ങള് 

ചേരക്കുക. 

36, 49. പ്രകൃത്യായുള്ള അക്കങ്ങളുടെ വര്ഗ്ഗങ്ങള്, 

ല, ഏ. സ്വരങ്ങള് അവരോഫണക്രമത്തിലും മഭ്ധ്യമങ്ങള് (യര 

ല വ മുതലായവ) ആരോഫണക്രമത്തിലുയം മാറിമാറി വരുന്നു. 

കുതിര; കൊമ്പില്ലാത്ത ഒരു മൃഗം 

78. ബാക്കിയെല്ലാം വഗ്ഗങ്ങളാണു്. 

9. മററുള്ളവയ്ക്യൊന്നും ഹാരൃഘടകങ്ങള് ഇല്ല. 001ന൦ [[ധന- 

൧65. 
ഏവ്വില്. ബാക്കിയെല്ലാ മാസത്തിനും മുപ്പത്തിയൊന്നു ദിവസ 

ങ്ങള് ഉണ്ടു്. 

കോഴിക്കോട്ട്. മറെറല്ലാം സസ്ഥോന തലസ്ഥാനങ്ങളാണ്ട്. 

ഓക്സിജന്. വാതകം ഇതൊന്നേ ഉള്ള. 

കാലം. ബാക്കിയെല്ലാ വാക്കുകളും സ്വരാക്ഷരത്തില് തുടങ്ങുന്ന 
വയാണ്. 

പോര്ട്ടുഗല് മാത്രം ദ്വീപല്ല. ബാക്കിയുള്ളവ സിലോണ്, ബോര് 
ണിയോ, ഐസ്ലാന്ഡ്, ടാസ്മേനിയാ എന്നിവയാണ്ട. 

സ്കോര് 

1, 2, എന്നി ചോദ്യങ്ങളില് ഓരോ ശരിയായ ഉത്തരത്തിന്നും ഈരണ്ടു 
മാര്ക്കുവ്തം നല്കുക. ചോദ്യം 3-ന്നു 9 മാര്ക്കും. 

30-3 5_ അതിമ്പദ്ധിമാന് 

2 5-9.9-ബുദ്ധിമാന് 

20-24-- മോശമില്ല 

20-ലും താഴെ-കൂടുതല് പരിശ്രമിക്കണം 

ട്] 



വ വൈദ്യരത്നം പി. എസ്. വാരിയരുടെ 

കോട്ടക്കല് (കേരളാ സ്റ്റേററ്) 

സ്ഥാപിതം: 1902 

ഫെഡ്ഡറ് ഓഫീന്ത് ടെലിഫോണ്സ്്: 
ഓഫിസ്ഫോണ് : 391] (7/൨ ന൯൨൩ടിഠന 1൦ [05൩3൮10൮ സട & 

66൩൦8! /റീദ0ദറ90) 
നര്സിങ് ഫോം ഫോണ് 44 

മാനേജിങ് ജസ്ക്കി (9510൭൩൦6) ളി 27 

പ്രധാന വൈദ്യന് (001ദ & ॥1ദട[ഠ9009) ല് 25 

ജനറല് മാനേജര് (8ടട1ഠ്9നട) 7 2൫ 

ബ്വാഞ്ചകള് 

1) കോഴിക്കോട്ട് (ഫോണ്: 2155) കല്ലായിറോഡ് 
2) തരിരൂ൪ (ഫോണ്: 31) സ്റേഷന്റോഡ്്. 
3) പാലക്കാട്ട് (ഫോണ്: 104) വടക്കന്തറ. ൪ 
4) ,, സെയില്സ് ഡിപ്പ്പോ (ഫോണ്: 584) ജി. ബി. റോഡ്. | 

5) എറണാകുളം (ഫോണ്: 33026) മഹാത്മാഗാന്ധിറോഡ്. 
ന (ഫോണ്: 32674) വൈദയന്െറ താമസഭ. 

6) തിരുവനന്തപുരം (ഫോണ്: 3924) സ്റ്റാച്യറോഡ്. 
7) ഈരോഡ് (ഫോണ്: 172) 45 കാവേരിറോഡ്. 

[ 8) ആളങ്യവാ സെയ് ല്സ്ഡ്െപ്പ്പോ ബേങ്ക് മോഡ്. 
9) മദിരാശീ (ഫോണ്; 811275) കൃഷ്ണമാചാരിരോഡ്, 

| നുകപോോക്കും. 

॥ ാസ്ത്രീയമായി നിമ്തിച്ച ആയ്യര്വ്വേദ ഓഷധങ്ങളും വിദ് 
ധമായ ദൈവ്ൃസഫഹായവും ഫെഡാഫീസിൽനിന്നും ബ്രാഞ്ചു 

| കളില്നിന്നും ലഭിക്കുങ്താങ്ങ്. പിഴിച്ചില്, നവരക്കിഴി [| 

മുതലായ കേരളീയ ചികിത്മകള് കോട്ട്ക്കുലുത്തു ഗോള്ഡന് % 

[| ജൂബിലി നരസിങ് ഹോമില് വെച്ചു് പ്രധാന വൈദ്യ 

ന്െറ മേതനോട്ടത്തില് നടത്തപ്പെട്ടന്നു. 

വിദൂരസ്ഥരായ രോഗികള്ക്ക് എഴുത്തുകുത്തുകള് വഴി പ്രധാന വൈദ്യന് 

തന്നെ ചികിത്സ നിശ്ചയിച്ചുറിയിക്കു ന്നതാണ്. 

മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി. | 
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1 ദബവ്ധണ 0൧/ഠാറിറ്ട |ട ധടലാ 10 031൩ട, ദാദ, 0000 

൩൭, ദല, 01351159, ടഠദ്രാ, ഠേടനഥിടെ, ഡാധട 

റ നടിട ദ് സ്ധനലഠധട ഠ0൩ല ലഥാഠ്ധ൦്ടെ വ് ഗസ ഖടദ. 
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1൧ ച്പ ൧ 0൨ ൧൫ഠഥവധ൦നം 1. 
ല. ൨. 3ഠാ൦ ലം. !, ന്വഥ്പഥമധ.7. 

0/6 50///07 420015: 

[/5. 1. 7. (ഥ്ട്ഥണാഘി & ൨ം., 
ഠന്ഥദു, ഥലി, [്നട, മിന, £ന്മ്ഡ്ഛന. 
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69റഠി. 110, %, റാ 
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ഇന്നാട്ടിലെ വ്യവസായരംഗത്തു” ഗവേഷണത്താ 
നു” അതരഹിക്കുന്ന പ്രാധാന്യം നല്കിക്കാണ്ടന്നില്ല. 
ഗവേഷ ണ.വികസനപ്രവത്തനങ്ങളു മെ പഫേത്തായ 
സാദ്ധ്യതകള് നേരത്യെരുന്നെ കണക്കിലെടടമമ പത 
കഭചില വ്യവസായസംരംഭങ്ങളുില് ഒന്നാണ്ട” ഫമാക്ക്, 

ഏതാനും വര്ഷങ്ങള്ക്കമുമ്പു” ചുരുങ്ങിയതോ 
കമ ആരംഭിച്ച ഫാക്്ിന്െറ ഗവേഷണവിഭാശതതി 
മ ഏടുതുമുപചറയമ്മയക്കു പഖയ്തും നേഭാല്കുഴിഒ്യിട്ടു ണ്ട് 

70% ്ധടമട ലര 017015 101/200%: 1170 

160 1010621201. 

545710402൧. 
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ല് 
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1) 

പുരോഗതിയ്യമട 
മ്ിവരക്തം 

ഫോസ്ഫ്ോോറ്ക് ആന്റിഡികന്റ ന്മിര്മ്മാണസമ 
യത്തു” പ്രക്രിയയാല് ഇപഴയാഗയൃമൃന്യമായി ത്ള്ളിക്കു 
ഉഞ്ഞിമുന്ന ജിപ്പത്മില്നി് അമോണിയംസള് 
ഫേററ് ഉണ്ടാക്കുന്നതില് ഫ.ക്ല് കണ്ടുപിടിച്ച പൂതിയ 
രീതിക്ക് സാര്വത്രികമായ അംഥഗ്കാമം ലഭിക്കുകയ്യ 
ണ്ടായി, ആദ്യ ഐ, സി, എം, എ. അവാര്ഡ്” 
ഡാക്ച് ഭനഴുന്നതിന്ത് ഇയ കണ്ടുപിടുത്തം ഇടയാക്കി, 
ഇന്നു് സോഡിയം ഫ് ള,റൈഡ്, കാത്സിയം സിലി 
ഭക്കററ്, ക്രഭയാഴതെലഠറ് മുടങ്ദിയ രാസവധസ്തൂക്കളുടെ 
മമമ്മാണകഷമിനു” ഫാക്കിരേോ് റ്വന്തം പ്രക്രിയകളുണ്ടു്. 
വ്യവസായരംഗത്തു” ഗഭവഷണത്തിലൂടെ സ്വാശ്ര 
യത്വംനോടിഒയളുക്കുകയെന്നതാണു” ഫാക്സിമന്റലക്ഷ്യം- 

൧4൧," 1970 

ഗദവഷണം 


